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“It is not the strongest of the species,
nor the most intelligent, that survives.
It’s the one most adaptable to change

Charles Darwin, “On the Origin of Species” 1859
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Med ”5050 Poker” och ”Bolaget” avses 5050 Poker Holding AB (publ) org. Nr 556723-2573. Med ”Thenberg & Kinde” avses Thenberg & Kinde 
Fondkommission AB (publ) med org.nr 556474-6518. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, memo-
randum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och 
regler utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada och Japan, där distributionen eller 
erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig 
på detta memorandum och på erbjudandet enligt memorandumet. Tvist rörande erbjudandet enligt detta memorandum skall avgöras enligt svensk 
lag och av svensk domstol. Finansiell rådgivare till 5050 Poker Holding AB (publ) är Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) som bistått 
Bolaget vid upprättandet av memorandumet. Thenberg & Kinde äger idag inga aktier i Bolaget. Informationen i memorandumet är såvitt Thenberg 
& Kinde känner till uppriktigt återgiven samt ger en rättvisande bild av erbjudandet. All information från tredje man har återgivits korrekt och 
inga uppgifter har utelämnats (såvitt Bolaget kan känna till och försäkra sig om genom jämförelse gjord med annan information som offentliggjorts 
av berörd tredje man) på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Erbjudandet i sammandrag

• Emissionsbelopp (högst): 4 999 998 kr 

• Kurs: 6 kr 

• Antal emitterade aktier (högst): 833 333 B-aktier.

• Teckningstid: 25 maj - 15 juni 2011 

• Aktier tecknas i poster om 600 st (3 600 kr) 
• Emissionen är garanterad med 2 106 456 kr genom teckningsförbin- 

 delser vilket representerar 42,13 procent av emissionslikviden.  

• Värderingen före emissionen är 15 MSEK.

• Styrelsen i 5050 Poker avser ansöka om listning på Nasdaq OMX  

 First North. Första dag för handel beräknas ske i slutet av juli 2011.



4

4

Bruttoomsättning
Det sammanlagda belopp som riskeras av kunden (d.v.s. satsas) plus 
avgifter för betalningslösningar och spelvinster från spel hos andra 
vadhållningsföretag.

Bruttoomsättningen inkluderar återinvesterade spelvinster, d.v.s. 
belopp som satsas vid fler än ett tillfälle, till exempel en kunds 
spelvinster på lopp A som han eller hon sedan satsar på lopp B. 
Bruttoomsättningen ger en rättvisande bild av de belopp som  
faktiskt riskeras av kunderna på de evenemang som äger rum under 
en viss tidsperiod.

För casinotjänster är bruttoomsättningen detsamma som skill-
naden mellan i) de belopp som överförs till casinot, d.v.s. de 
”spelmarker” som kunderna köper, och ii) de sammanlagda belopp 
som betalas ut, eller inlösta ”spelmarker”, minus iii) de belopp 
som blir kvar hos casinot. Detta kallas för ”drop” enligt bransch- 
standard.

MINUS Vinstutbetalningar
Det sammanlagda belopp som betalas ut till kunderna plus ut-
betalningskostnader som t.ex. bank- eller kreditkortsavgifter och  
insatser hos andra vadslagningsföretag.

LIKA MED Spelöverskott
Spelöverskottet kan definieras som nettot av Bruttoomsättning och 
Vinstutbetalningar.

För casinoprodukter är Spelöverskottet lika med nettot av Brutto- 
omsättning och transaktionskostnader som betalas ut till externa 
parter.

Spelöverskottet ger en bild av kundernas förluster och är därför en 
viktig indikator på Koncernens resultatutveckling.

MINUS Försäljningskostnader
Försäljningskostnaden omfattar spelskatter, försäljningsprovisioner 
och affiliateprogram.

LIKA MED Bruttoresultat
Bruttoresultatet ger en bild av ett spelbolags nettointäkt, som måste 
täcka både fasta och delvis rörliga rörelsekostnader. 

Casino-in-poker
Applikation där casino erbjuds som en del av pokerklienten. 
 
Dresdner Kleinwort Wasserstein
Tidigare brittiskbaserad investmentbank som genomförde ett 
samgående med Commerzbank under 2009. Är nu ett dotterbolag till 
Commerzbank. 
 
Eurostat
Statistisk institution inom EU. 
 
H2 Gambling Capital 
Stort analysinstitut inom spelbranschen. 
 
Odds
Pris på att en specifik händelse skall inträffa.
 
Pokerklient
Programvaran för att spela poker genom Internet. 
 
Rake-back 
Bonusåterbetalning till pokerspelare. Återbetalas som en procentuell  
del av omsättningen.
 
Sportbok
En tjänst som vissa spelföretag tillhandahåller som innebär att 
spelarna kan spela på olika sporthändelser som prissätts med ett 
odds.

Spelterminologi
Nedanstående termer är några av de vanligaste inom spelbranschen. 

Några av de termer som används inom spelbranschen har en annan mening än vad som är 
brukligt inom andra branscher. Även inom branschen kan termerna variera beroende på 
vilken sektor som beskrivs. Ett landbaserat casinoföretag kan t.ex. använda en terminologi 
som skiljer sig från den som används av ett lotteriföretag. 

och förkortningar
DEFINITIONER

Nästa delårsrapporter  Q2-rapport: 29 augusti 2011 Q3-rapport: 21 november 2011
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Målsättningar
Verksamhetsrelaterade mål
För att bibehålla en stark tillväxt framgent krävs fler, men 
framförallt lojalare och mer aktiva kunder. Bolaget kommer  
även söka etableringar på nya marknader med god internet- 
penetration, men där utbredningen av pokerspelare 
fortfarande inte är så hög. Geografisk expansion skall  
kombineras med ett medvetet varumärkesbyggande arbete 
där differentiering skall ske bl.a genom ett utökat produkt- 
och tjänsteutbud där strategiskt fokus skiftas från från 
”poker” till det mer omfattande ”underhållning och spel”. 
 
Finansiella mål
5050 Poker har lagt fram följande finansiella mål:

•	Uppnå	lönsamhet	med	en	uthållig	marginal	på	minst	tio
 procent före bokslutsdispositioner och skatt.
•	Uppnå	och	bibehålla	positiva	kassaflöden.	
•	Uppnå	en	omsättningstillväxt	på	25	procent	årligen	
 under de närmaste fyra åren. 

Bolagets strategi
Bolagets skall inte att vara den pokersajt som den breda  
massan vänder sig till. Istället vill 5050 bygga en premium-
känsla genom att stärka sina relationer med en aktiv, med-
veten målgrupp och få dem att känna sig utvalda. Därigenom 
hoppas 5050 kunna skapa en lojalare kundbas av användare 
som loggar in oftare och stannar längre. Med lägre turnover 
bland användarna och mer aktivitet kommer fokus kunna 
skifta från tillväxt i antal spelare mot tillväxt i spenderade 
kronor per användare. Dock utan att någon övre gräns för 
antalet spelare/medlemmar behöver etableras. Genom att 
konvertera besökare till användare, användare till vänner 
och vänner till återförsäljare/ambasadörer blir kostnaden att 
värva nya kunder, samt kostnaden att behålla dem, lägre.

5050 Poker skall förutom att erbjuda spelprodukter i topp-
klass, samt ett attraktivt utbud tilläggstjänster, komplettera 
med sociala och nätverksbyggande aktiviteter och tjänster 
för att därigenom skapa ett unikt varumärke med en tätare 
och mer personlig relation till våra kunder. Bolaget har som 
mål att vara startsida för våra spelare och det naturliga valet  
för en varierad kundbas samt att kunna locka användare 

Sammanfattningen skall enbart ses som en introduktion till memorandumet och beslut om att investera i de aktier 5050 Poker erbjuder 
genom memorandumet skall grunda sig på en bedömning av memorandumet i dess helhet. Den som med anledning av uppgifterna i 
ett memorandum väcker talan vid domstol kan bli tvungen att påta sig kostnaderna för översättning av memorandumet. Endast i det 
fall att uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktiga i förhållande till de 
andra delarna i memorandumet kan en person göras ansvarig för dessa uppgifter. 

5050 Poker - historik
Bolaget grundas under mars månad 2007. Den ursprungliga 
visionen hos 5050 Poker var vid grundandet att skapa ett 
spelbolag där spelarna gavs incitament till att vara kvar 
hos Bolaget, genom att 50 procent av Bolagets ägarandelar 
skulle delas ut genom aktier. Aktier delades ut baserat på 
hur mycket spelarna spelade hos Bolaget. Idag är aktieä-
garna ca 50 procent av Bolaget. Första lanseringen av poker-
sidan skedde på prosharks.com och 5050 Poker nådde snabbt 
många medlemmar. Målet var att sidan skulle ha 1000 
registrerade spelare efter sex månader. Resultatet blev att 
antalet spelare var dubbelt så många redan efter den första 
helgen. 
  I augusti 2009 byter 5050 Poker nätverk för sin poker-
verksamhet. Det nya nätverket som Bolaget träder in i är 
Microgaming. Detta nätverk förbättrar Bolagets drifts- 
säkerhet, samt ökar utbudet av antalet turneringar samt lik-
viditeten för 5050 Pokers pokerdel. Nätverksbytet ger även 
5050 Poker tillgång till ett komplett casino-in-poker, d.v.s. en 
casinoapplikation i pokerklienten. 
  Under 2010 rekryteras Patrick Sjögren som VD för 5050 
Poker. Patrick är en entreprenör med meriter inom IT-bolag. 
Meta Martinsson tillsätts som ny CFO i Bolaget. Meta kom-
mer närmast från Creditsafe där hon var ekonomichef.
  Bolagets verksamhet på Malta flyttar under 2010 till nya 
lokaler. Johan Berg är ansvarig för verksamheten på Malta. 
Johan Berg är också lagkapten i Team 5050.

Verksamheten i korthet
Mission
Att bidra till en känsla av lust, lek och inspiration bortom 
pokerborden - online såväl som i den fysiska världen - för en 
självsorterad gemenskap av likasinnade spelare över hela 
världen.

Vision
Att att skapa betydande mervärden för våra spelare/kunder, 
anställda och investerare genom att erbjuda dem en platt-
form för underhållning och samtal. En digital mötesplats 
som - av en ren tillfällighet - även råkar tillhandahålla  
poker och speltjänster i toppklass.

SAMMANFATTNING



RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG KONCERNEN, KSEK
resultaträkning i sammandrag koncernen år 2010 2009 2008

Nettoomsättning 22 444 10 123 13 392 
Rörelseresultat (“EBIT”) 436 -624 -810 
Resultat efter skatt 371 -641 -1 024 
     
Kassa, bank 3 269 482 163 
Eget kapital 152 -210 -39 
Räntebärande skulder 0 0 0 
Nettokassa (+) Nettoskuld (-) 3 269 482 163 
Balansomslutning 16 893 5 324 517 

NYCKELTAL

Soliditet % 0,90 -3,95 -7,59
Skuldsättningsgrad ggr 0 0 0
Antal anställda antal 0 0 0
Antal aktier vid periodens utgång* st 500 000 000 500 000 000 500 000 000
Resultat per aktie (SEK)** kr 0,15 -0,26 -0,41

resultaträkning i sammandrag koncernen år  

* Sammanläggning 1:200 genomfördes den 6 maj 2011. Antalet utestående aktier efter sammanläggningen uppgick till 2 500 000 st. 

** Baserat på nuvarande antal aktier om 2 500 000 st.

och Mellanöstern följt av Nordamerika med ca 25 procent  
respektive ca 24 procent av världsmarknaden.
  Casino Citys analys visar att antalet spelbutiker online 
uppgår till 2 250 st globalt. Trots det stora antalet speloper-
atörer domineras marknaden för onlinespel av ett fåtal stora 
aktörer. Det har genomförts en hel del förvärv och samgåen-
den inom spelbranschen de senaste åren och branschanaly-
tiker förväntar sig fler konsolideringar under kommande år.

Syftet med emissionen
5050 Poker Holding AB genomför nu en nyemission om 5 
MSEK för att öka Bolagets rörelsekapital samt för att skapa 
utrymme för framtida förvärv. Bolaget skall även använda 
en del av emissionslikviden till att öka marknadsföringen på 
Bolagets nya marknader, t.ex. Brasilien, Balkan, Holland, 
Italien och Tyskland.

Risker
Det är mycket viktigt att läsaren av detta memorandum 
tar sig tid att noga överväga de risker som är hänförliga till  
Bolagets verksamhet, marknad och Erbjudande. Risker finns i 
Bolagets verksamhet relaterade till bland annat konjunktur- 
utvecklingen och ökande konkurrens. De väsentligaste risk-
erna med en investering i 5050 Poker bedömer styrelsen  
vara politiska risker som skulle kunna leda till hårdare  
regleringar i olika länder. 
 Riskerna ovan är inte rangordnade och skall heller inte 
ses som en uttömmande uppräkning. Potentiella investerare  
bör göra en egen bedömning av betydelsen av dessa och  
andra risker innan ett investeringsbeslut fattas. Se vidare 
under Riskfaktorer.

ur flera olika spelarkategorier. 5050 Poker erbjuder idag 
poker och casino men kommer under 2011 komplettera sitt 
spelutbud med en komplett och mycket konkurrenskraftig 
sportbok.  Bolaget kommer dessutom bredda sitt erbjudande 
genom exklusiva kringtjänster och en definition på kund-
service som inte erbjuds av andra aktörer på marknaden.

Spelmarknaden
Den globala spelmarknaden för onlinespel ökade med 24  
procent under perioden 2004-2008 och omsatte ca 358 
miljarder USD under 2008 (The Economist). Det globala 
spelöverskottet från onlinespel, vilket motsvarar oper-
atörernas vinster efter avdrag för spelarvinster estimeras 
ha uppgått till 28,3 miljarder USD år 2010, och beräknas  
uppgå till 33,2 miljarder USD år 2012 enligt H2 Gambling 
Capital. Den genomsnittliga tillväxten för speloperatörernas 
spelöverskott från onlinespel under perioden 2000 - 2010  
uppgick till ca 27 procent per år. 
  Enligt Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW) står 
den digitala spelmarknaden för den största tillväxten inom 
spelindustrin och spelande online beräknas stå för ca fem 
procent av det globala spelandet idag. Datamonitor uppskat-
tar dock spelandet online till 13 procent. Det visar i vilket 
fall att potentialen för onlinespelsmarknaden är mycket stor 
då den största delen av dagens spelomsättning sker utanför 
Internet. Sedan 2003 har den globala marknaden för onlinespel 
ökat med i genomsnitt 23 procent per år (H2 Gambling Capital).
  Europa är den största spelmarknaden och även den 
marknad som växer snabbast i absoluta tal. År 2009 rep-
resenterade Europa 45 procent av den globala onlinespels-
marknaden och tillväxten för 2010 förväntas uppgå till 20,5 
procent. De största marknaderna efter Europa är Asien 
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det är av vikt att dessa disponeras på ett för verksamheten  
optimalt sätt. Det finns en risk att verksamheten misslyckas 
med att använda sina begränsade resurser och därmed drab-
bas av problem av exempelvis finansiell eller organisatorisk art.
 
Ej kontant utdelande företag – beroende av 
aktiekursens utveckling för avkastning
Bolaget har historiskt inte lämnat någon kontant utdelning 
till sina aktieägare. Bolaget har dock som mål att på sikt dela 
ut 50 procent av vinsten till aktieägarna.  Den som överväger 
att investera skall vara medveten om att avkastningen på 
en investering i Bolagets aktie främst är beroende av aktie- 
kursens utveckling. En avsaknad av en likvid handel i ak-
tien kan innebära stora svårigheter att sälja ett aktiein-
nehav samt att det avsevärt negativt kan påverka det pris 
till vilket ett aktieinnehav kan realiseras. 

Valutarisk
5050 Poker är ett internationellt företag med en verksamhet  
som är konstant exponerad av olika valutor. Koncernens  
intäkter och kostnader uppkommer till största del i utländska  
valutor, där euron är starkast representerad. 
 Resultatet påverkas av valutakursförändringar när de 
utländska dotterbolagens resultat räknas om till svenska 
kronor (omräkningsexponering). Vidare påverkas koncern-
ens egna kapital av valutakursförändringar när tillgångar 
och skulder i utländska dotterbolag räknas om till svenska 
kronor (omräkningsexponering).

Politisk risk
Möjligheten att bedriva spel är olika hårt reglerat i olika  
länder. Medan vissa länder, som t.ex. Sverige, fortfarande  
har statliga monopol har andra länder en mer öppen  
marknad med långa traditioner av privata intressenter.  
Hösten 2008 publicerades det en spelutredning i Sverige.  

Framtida kapitalbehov
Trots att Bolaget har en stabil kassa i nuläget finns risken 
att Bolagets framtida marknadssatsningar kommer kräva 
ytterligare externt riskkapital. Detta kan medföra att ytter-
ligare ägarkapital i framtiden kan komma att krävas för att 
Bolaget skall kunna utvecklas på bästa sätt och i linje med 
verksamhetens mål. Även lyckade lanseringar och därpå 
följande god försäljningsutveckling kan medföra ett kapital- 
behov såsom i form av finansiering av exempelvis ökat rörelse-
kapital. Oavsett framtida behov eller situation är, vid var tid,  
gällande villkor på riskkapitalmarknaden av stor betydelse  
för Bolagets finansiering. Det är inte säkert att Bolaget  
kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när  
Bolaget behöver det och det finns ingen garanti att anskaff-
ningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för Bolagets 
aktie-ägare. En sådan utveckling skulle väsentligen kunna 
påverka Bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet. 
 
Beroende av nyckelpersoner 
och medarbetare
Verksamheten är beroende av kunskapen hos ett antal nyckel- 
personer samt medarbetarna i övrigt. En förutsättning för 
verksamhetens framtid är att kunna rekrytera och behålla 
nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom  
Bolagets bransch. Oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad  
arbetskraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling  
väsentligen negativt. En förlust av en eller flera nyckel- 
personer kan allvarligt skada företagens verksamhet  
respektive intjäningsförmåga och därmed även äventyra 
verksamhetens fortlevnad. 
 
Kort verksamhetshistorik och  
begränsade resurser
Verksamheten har bedrivits endast en kort tid och resurser 
kring ledning, administration och kapital är begränsade och 

En investering i aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer som påverkar och kan komma att påverka verksamheten 
i 5050 Poker. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det således centralt att inte bara fästa vikt vid de möjligheter 
till framtida vinster en positiv resultatutveckling kan ge, utan också beakta de risker investeringen medför. Nedan beskrivs utan 
inbördes rangordning de riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Ytterligare risker som för 
närvarande inte är kända för Bolaget eller som idag uppfattas som oväsentliga kan få betydande inverkan på Bolagets verksamhet 
och finansiella ställning eller resultat. Alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även 
innefatta övrig information i memorandumet samt en allmän omvärldsbedömning. Aktieägare i Bolaget löper risk att förlora hela 
eller delar av sitt investerade kapital.

RISKFAKTORER
Verksamhets- och 
branschrelaterade risker
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Slutsatsen i denna var att det i stort sett skulle vara  
oförändrad lagstiftning på området. I Frankrike och  
Tyskland pågår liknande aktiviteter. Det är svårt att förutse 
hur det politiska klimatet kommer att förändra de juridiska 
förutsättningarna för att driva spelverksamhet i Europa.

Marknadsrisk
Avser risken för att 5050 Poker förlorar pengar på sin verk-
samhet p.g.a. ogynnsamma resultat i de evenemang som  
koncernen erbjuder odds för. Marknadsrisk inbegriper risker  
i samband med matchuppgörelser och suspekta spelbeteenden.  
 
Ägarkoncentration
En begränsad krets aktieägare kommer, var för sig eller i 
grupp, att ha ett betydande inflytande över Bolaget. Detta får 
till följd en potentiell ägarkoncentration som kan vara negativ 
för övriga aktieägare då den innebär väsentligt inflytande på 
samtliga ägarrelaterade frågor i Bolaget såsom exempelvis 
styrelsens sammansättning och beslut om företagstransak-
tioner. Det föreligger risk att majoritets-ägare kan förhindra 
beslut som skulle kunna gynna andra aktieägare.

Risker förenat med erbjudandet
Listning
I samband med kapitalanskaffningen har styrelsen i 5050 
Poker Holding AB också beslutat att ansöka om listning för 
Bolagets aktier på Nasdaq OMX First North. Denna list-
ning är villkorad till att ansökningen blir beviljad och byg-
ger på att 5050 Poker Holding AB efter kapitalanskaffnin-
gen uppfyller Nasdaq OMX First Norths spridningskrav.  
Spridningskravet är att Bolaget skall ha ett tillräckligt  
antal aktieägare för att bli godkända för upptagande till  
handel. Praxis är att Bolaget har minst 300 aktieägare  
alternativt minst 100 aktieägare om Bolaget anlitar  
en likviditetsgarant. Dessa aktieägare skall stå för minst tio  
procent av rösterna i Bolaget, s.k. free-zzoat. 

Likviditetsrisk
Likviditeten i 5050 Pokers aktie kan komma att påverkas av 
ett antal olika faktorer såsom offentliggöranden av bolags-
förvärv, kvartalsvariationer i Bolagets affärer, förändringar 
i Bolagets prognoser, samt förändringar i ev. rekommenda-
tioner av aktieanalytiker. Risken finns att omsättningen av 
Bolagets aktie kan komma att variera under perioder och att 
avståndet mellan köp- och säljkurs från tid till annan kan 
vara stort. Det finns därför ingen garanti att aktier förvär-
vade genom erbjudandet kan säljas under en kort tid och till 
acceptabla nivåer.

Aktiekursen kan vara volatil och  
förlora väsentligt i värde
Kursen för aktier som handlas på mindre marknadsplatser  
är ofta volatil under perioder. Aktiemarknaden, och 
marknaden för mindre bolag i synnerhet, har upplevt  
betydande kurs- och volymsvängningar som många gånger 
har saknat samband eller varit oproportionerliga med  
Bolagets utveckling och faktiskt redovisat resultat.
 
Risker relaterade till aktieägande  
i mindre utvecklingsbolag
Framtida eller nuvarande investerare i 5050 Poker  
Holding AB bör beakta att en investering är förknippad 
med hög risk och att det inte finns några garantier för att 
aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens 
utveckling är utöver faktorer hänförliga till verksamheten 
beroende av en rad externa faktorer vilka Bolaget inte har 
möjlighet att påverka, vilket kan medföra att aktiekursen 
utvecklas negativt. Allt företagande och ägande av aktier är 
förenat med risktagande och i detta avseende utgör ägande i 
5050 Poker Holding AB inget undantag. 
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kommer att dra fördel av. Styrelsen bedömer 
att First Norths pan-nordiska närvaro och  
samhörighet med Nasdaq OMX kan stärka  
Bolagets synlighet bland kunder och investerare. 
 
Värderingen som ligger till grund för kursen i 
företrädesemissionen bygger på en jämförande 
värdering av jämförbara spelbolag utförd av  
Bolagets rådgivare Thenberg & Kinde Fond-
kommission AB. Styrelsen i 5050 Poker Holding  
i samråd Thenberg & Kinde bedömer att  
teckningskursen 6 kr utgör en skälig värdering 
av Bolaget. 
 
Varje nyemitterad aktie äger lika mycket rätt 
till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Varje 
A-aktie berättigar till en röst och varje B-aktie 
berättigar till 1/10 röst. Varje aktie medför rätt 
till utdelning för räkenskapsåret 2011. Euroclear 
kommer att ombesörja utbetalningar av even-
tuell utdelning. Aktier kan fritt överlåtas och 
förvärvas; hembudsskyldigheter eller lösnings-
rätt föreligger ej. Totalt före emissionen finns det 
1 250 000 A-aktier och 1 250 000 B-aktier. Vid 
händelse av fullt tecknande i emissionen ökar 
antalet B-aktier med 833 333 st. 
 
Med anledning av ovanstående företrädesemis-
sion inbjuds härmed till teckning av aktier i 
5050 Poker enligt villkoren i detta memorandum 
vilket är upprättat av styrelsen. 

Maj 2011 
5050 Poker Holding AB (publ) 

Styrelsen

Styrelsen i 5050 Poker Holding AB (publ)  
beslutade den 10 maj 2011 baserat på bemyn-
digande av bolagsstämman den 27 april 2011 
att genomföra en företrädesemission av högst 
833 333 aktier av serie B med företrädesrätt för  
Bolagets aktie-ägare. Teckningstiden äger rum 
25 maj – 15 juni 2011. Teckningskursen är 6 kr, 
vilket innebär att Bolaget vid fulltecknad emis-
sion tillförs 4 999 998 kr före emissionskostnader 
vilka beräknas uppgå till ca 1 100 000 kr. 5050 
Poker har från befintliga aktieägare erhållit  
teckningsförbindelser om totalt 2 106 456 kr 
motsvarande 42,13 procent av emissionsbeloppet. 
Genom emissionen kommer Bolagets aktiekapi-
tal att ökas med högst 166 666,60 kr. Syftet med 
emissionen är att öka bolagets rörelsekapital 
samt att skapa utrymme för framtida förvärv. 
Bolaget skall även använda en del av emissions- 
likviden till att öka marknadsföringen på  
Bolagets nya marknader, t.ex. Brasilien, Balkan, 
Holland, Italien och Tyskland.
 
Teckningsgraden kommer att offentliggöras  
under slutet av vecka 24. Vid överteckning kan 
tilldelning komma att ske med ett lägre antal 
aktier än vad som anmälningarna avser eller i 
vissa fall helt utebli. 
 
Styrelsen i 5050 Poker avser ansöka om listning 
på Nasdaq OMX First North. Handel beräknas 
starta i slutet av juli 2011. Bolaget söker genom 
listningen uppnå en likvid handel i Bolagets  
aktie och därigenom en värdering av Bolaget 
vilka samtliga aktieägare, nuvarande och nya, 

till teckning av aktier i 5050  
Poker Holding AB (publ)

INBJUDAN
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Patrick SjögrenFoto: Oscar Mattsson
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som t.ex. inträde på konserter och evenemang i  
internationella städer. Vi eftersträvar långsik-
tiga och personliga relationer med våra spelare 
och samarbetspartners. Vi har byggt upp ett  
starkt affiliatenätverk som skall expanderas.  
Ett affiliatenätverk är ett näverk av samarbets-
partners som marknadsför Bolagets tjänster. Vi 
har dessutom ett eget pokerteam som rönt stora 
fram-gångar det senaste året och ger 5050 Poker 
stor uppmärksamhet medialt sett. 

Det har varit en spännande resa sedan jag  
gick in som VD och delägare i Bolaget och  
jag ser med stor tillförsikt fram mot de  
expansiva satsningar vi planerar. Mitt fokus 
kommer vara att driva trafik till sidan och skapa 
ett framtida internationellt lönsamt spelbolag.  
Geografiskt sett planerar vi att under perioden 
2011-2012 expandera på nya marknader i  
Sydamerika (främst Brasilien), Balkan, Holland, 
Italien och Tyskland.

Vi har uppvisat en stark tillväxt det senaste 
året då omsättningen gick från ca 10 MSEK  
2009 till drygt 22 MSEK 2010. Idag har 5050  
Poker ca 600 st aktieägare. Vi genomför nu  
en nyemission för att sprida vårt ägande  
inför en listning på Nasdaq OMX First 
North samt för att öka vårt rörelsekapital  
inför vår kommande internationella expansion.  
Det skulle vara kul om även Du ville vara  
med på denna spännande resa. 

Välkommen som aktieägare i 5050 Poker  
Holding AB.

Patrick Sjögren 
VD

När Bolaget startades 2007 så var tanken  
att dela ut 50 procent av ägandet till spelarna.  
Desto mer man spelade ju mer aktier  
skulle man få. Genom minimala marknads- 
föringsaktiviteter lyckades 5050 Poker snabbt  
bygga upp en kunddatabas. Vid början av  
2008 hade Bolaget 7.000 registrerade spelare.  
Idag har Bolaget över 12.000 registrerade spelare 
varav ca 2.500 st är aktiva, d.v.s. de har spelat 
inom de tre senaste månaderna.

Idag erbjuder 5050 Poker pokerspelaren bl.a. 
turneringar och cash games, vilket represen-
terar ca 95 procent av omsättningen. Vi erbjuder 
även ytterligare ca 50 st casinoprodukter genom 
pokerklienten. Efterfrågan är stor på en sport-
bok och fler casinoprodukter bland våra spelare. 
Under 2011 avser Bolaget att introducera ett 
helt separat casino som bygger på Microgamings 
flash-moduler som kan kommas åt direkt på 
hemsidan. I samband med detta kommer även en 
ny plånbok (betalningslösning) lanseras med fler 
betalningsalternativ som tillför nyttan att enkelt 
flytta pengar mellan olika spelkonton. 

5050 Poker har även för avsikt att under 2011 
lansera en komplett sportbok. 5050 Poker 
för förhandlingar med en konkurrenskraftig  
leverantör av sportodds och en lansering av 
sportboken är nära förestående. Upplägget är 
fördelaktigt för 5050 Poker då vi kommer kunna  
lansera en konkurrenskraftig sportbok med 
ett brett utbud av alla stora sporter. 5050 
Poker har för avsikt att erbjuda konkurrens- 
kraftiga odds samt höga insatsnivåer för spelarna.

5050 Pokers konkurrensfördelar är och kommer 
vara att differentiera oss genom att vara mer 
personliga och erbjuda innovativa kringtjänster, 

har ordet
VD



Bolaget grundades under mars månad 2007. Den 
ursprungliga visionen hos 5050 Poker var vid grun-
dandet att skapa ett spelbolag där spelarna gavs 
incitament till att vara kvar hos Bolaget genom att 
50 procent av Bolagets ägarandelar skulle delas ut 
genom aktier. Aktier skulle delas ut baserat på hur 
mycket spelarna spelade hos Bolaget. 5050 Poker 
har i nuläget ca 600 aktieägare och har etablerat 
långsiktiga relationer med såväl samarbets- 
partners som kunder. Bolaget har visat en kraftig  
omsättningstillväxt de senaste åren. 5050 Poker  
gick från en omsättning på ca 10 MSEK år 2009 till 
drygt 22 MSEK 2010. 
 
Efter den starka tillväxt som Bolaget uppnått de 
senaste åren, samt ökningen av antalet aktieägare 
anser Bolagets styrelse att det nu är tillfälle att söka 
sprida ägandet i Bolaget ytterligare och samtidigt 
ansöka om listning av Bolagets aktie. Därmed ges 
befintliga aktieägare dels möjligheten att investera 
ytterligare kapital i 5050 Poker och dels ges möjlighet 
till handel i aktien.  
 
5050 Poker Holding AB genomför nu en nyemission  
om 5 MSEK för att öka Bolagets rörelsekapital 
samt för att skapa utrymme för framtida förvärv.  
Bolaget skall även använda en del av emissions- 
likviden till att öka marknadsföringen på Bolagets 
nya marknader, t.ex. Brasilien, Balkan, Holland, 
Italien och Tyskland.
 
Styrelsen för 5050 Poker Holding AB är ansvarig för 
innehållet i detta memorandum. Styrelsen för 5050 
Poker Holding AB försäkrar härmed att den vidtagit 
alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa 
att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen 
vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och 
att ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats 
som skulle kunna påverka den bild av 5050 Poker 
Holding AB som skapats av memorandumet.

 
5050 Poker Holding AB (publ) 

Styrelsen

och Motiv 
BAKGRUND
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Anmälan
Direktregistrerade aktier
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear  
(tidigare VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken,  
erhåller emissionsredovisning avseende erhållna tecknings-
rätter med vidhängande inbetalningsavi, memorandum samt  
”Särskild anmälningssedel” för teckning med företräde. VP-
avi avseende inbokning av teckningsrätter på aktieägares 
aktiekonto (”VP-konto”) kommer ej att skickas ut.

Emissionsredovisningen från Euroclear med förtryckt  
inbetalningsavi skall användas om teckning sker med  
stöd av SAMTLIGA erhållna teckningsrätter. Observera  
att teckning genom utnyttjande av samtliga erhållna  
teckningsrätter skall ske senast 15 juni 2011. 
”Särskild anmälningssedel” skall användas om tecknings-
rätter har förvärvats eller avyttrats eller om av annat skäl 
teckning inte sker med stöd av samtliga teckningsrätter  
enligt emissionsredovisningen från Euroclear. 
 
Förvaltar- eller förmyndarregistrerade 
samt pantsatta aktier
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank 
eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning 
från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning skall 
istället ske enligt anvisningar från förvaltaren. För den som 
är upptagen i det i anslutning till aktiebokens särskilt förda 
register över panthavare m.fl. kommer panthavaren eller 
förmyndaren att meddelas separat.

Teckning av aktier utan stöd  
av teckningsrätter
Institutionella investerare samt privata investerare erbjuds 
att teckna de aktier som inte tecknas med stöd av tecknings-
rätter. De aktier som inte tecknas med stöd av tecknings-

Teckningskurs
Teckningskursen är 6 kronor per aktie.

Avstämningsdag och företrädesrätt  
till teckning 
Emissionen riktar sig till de aktieägare i Bolaget som var 
registrerade i aktieboken på avstämningsdagen den 20 maj. 
Tre (3) befintliga aktier av serie A eller serie B ger rätten att 
teckna en (1) aktie av serie B. 

Teckningsrätter
För varje aktie av serie A eller serie B som innehades på 
avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. 
För teckning av en (1) ny aktie av serie B erfordras tre (3) 
teckningsrätter av serie B. 

Handel i teckningsrätter
Då Bolaget ej är listat vid emissionstillfället kommer det ej att 
förekomma någon organiserad handel med teckningsrätter. 

Nyemissionens totala belopp
Emissionens totala belopp uppgår till 4 999 998 kr. Genom 
emissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst 
166 666,60 kr.
 
Teckningstid
Teckning med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) 
sker genom kontant betalning under perioden 25 maj - 15 
juni 2011. Efter teckningstidens utgång saknar outnyttjade 
teckningsrätter värde.
 
Courtage
Inget courtage utgår.

VILLKOR
Erbjudandet i sammandrag

• Antal emitterade aktier: 833 333 B-aktier (högst) 
• Emissionsbelopp: 4 999 998 SEK 
• Företrädesrätt till teckning: Tre befintliga aktier  

ger rätten att teckna en ny aktie 
• Kurs: 6 kronor
• Anmälningstid: 25 maj – 15 juni 2011 
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Besked om tilldelning
När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut 
till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske vecka 25, 
2011. De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant 
enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara  
Thenberg & Kinde tillhanda senast fem bankdagar efter 
utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i 
tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om 
betalning från en sådan försäljning understiger tecknings-
kursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att  
utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.
 
Erhållande av aktier
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så 
snart detta är möjligt, vilket normalt innebär några bank-
dagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-
avi med bekräftelse på att inbokning av Betalda Tecknade 
Aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Registrering 
hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2011 då BTA 
kommer att omvandlas till vanliga aktier utan avisering 
från Euroclear. Avisering sker inte heller vid rensning av ej 
utnyttjade teckningsrätter.

Listning
Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq OMX First North. 
Listning bedöms kunna ske i slutet av juli 2011 efter slutförd 
emission och godkännande av ansökan om upptagande till 
handel. Datum för första dag för handel kommer att offentlig- 
göras via en pressrelease. 
 
Utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verk-
samhetsåret 2011. Vid eventuell utdelning sker utbetalning 
via Euroclear. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, 
kvarstår aktieägarens fordran på 5050 Poker Holding AB  
avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom  
regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelnings-
beloppet 5050 Poker Holding AB. Det finns inga restriktioner  
för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare 
bosatta utanför Sverige. Vid en eventuell likvidation har 
aktieägare rätt till andel av överskott i relation till antalet 
aktier aktieägaren innehar.
 
Villkor för fullföljandet
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår 
som kan medföra att tidpunkten för att genomföra erbju-
dandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan 
till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art,  
liksom att intresset för att deltaga i erbjudandet av  
Styrelsen för 5050 Poker Holding AB bedöms som  
otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis 
återkallas. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast 
fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut.

rätter kommer i första hand tilldelas aktieägare som hade 
aktier på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhål-
lande till det antal aktier var och en innehade på avstämn-
ingsdagen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
I andra hand skall tilldelning ske till allmänheten varvid 
tilldelning skall ske i förhållande till det antal aktier dessa 
tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett 
lägre antal aktier än vad som anmälningarna avser eller i 
vissa fall helt utebli. Intresseanmälan görs på ”Anmälnings- 
sedel för teckning utan företrädesrätt”. Aktieägare vars  
innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan för-
valtare och som vill teckna ytterligare aktier, skall anmäla 
detta till sin förvaltare.

Rätt till förlängning av teckningstiden 
samt emissionens fullföljande
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden 
och flytta fram likviddagen samt, att under alla omständig-
heter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut att  
förlänga teckningstiden kan senast fattas den 16 juni 2011.

Erhållande av anmälningssedlar  
och memorandum samt insändning av  
anmälningssedlar
Anmälningssedlar för emission utan företrädesrätt är 
inkluderad i det utskick som skickas till alla aktieägare.  
Anmälningssedel samt memorandum kan även laddas ner 
från www.5050poker.com Anmälningshandlingar kan även 
rekvireras från Thenberg & Kinde enligt uppgifterna nedan. 
Anmälan för teckning av aktier utan företrädesrätt insändes 
till Thenberg & Kinde Fondkommission på adress nedan. 

 
Anmälningssedel måste vara Thenberg & Kinde Fond- 
kommission AB (publ) tillhanda senast klockan 17:00 den 15 
juni 2011. Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel 
av varje sort per person kommer att beaktas och i det fall det 
insänds fler än en kommer endast den senaste registreras.  
Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan  
komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller  
ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln.

 
Anmälan med stöd av teckningsrätter sker genom  
betalning enligt förtryckt inbetalningsavi  senast den 15 
juni 2011. 

 
I de fall där teckning inte sker med stöd av samtliga teck-
ningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear 
skall ”Särskild anmälningssedel” sändas till Thenberg  
& Kinde (emissionsinstitut i emissionen) på nedanstående 
adress. Den särskilda anmälningssedeln skall vara  
Thenberg & Kinde tillhanda senast den 8 juni 2011.

Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) 
Att: Emissioner 
Box 2108, 403 12 Göteborg 
Tel: 031-745 50 30    Fax: 031-711 22 31
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och dess drivkrafter
SPELMARKNADEN

inom spelindustrin och spelande online beräknas stå för ca fem 
procent av det globala spelandet idag. Datamonitor uppskat-
tar dock spelande online till 13 procent. Det visar i vilket fall  
att potentialen för onlinespelsmarknaden är mycket stor 
då den största delen av dagens spelomsättning sker utanför  
Internet. Sedan 2003 har den globala marknaden för onlinespel 
ökat med i genomsnitt 23 procent per år (H2 Gambling Capital).
 
Marknadspotentialen och möjligheten för nya aktörer anses 
som stora om de har rätt förutsättningar att ta tillvara på 
tillväxtmöjligheterna. Etableringströskeln har däremot ökat 
markant. Etablerade operatörer har ett försprång genom 
skalfördelar och redan genomförda investeringar i mjukvara 
och marknadspositionering. Ett exempel på etablerings-
tröskel inom spelmarknaden är kostnaden för ett bolag att 
starta upp en ny sportbok. En ny aktör på marknaden måste 
lägga ner mycket investeringar av kapital och tid samt bygga 
upp stark kompetens i form av oddssättare, riskhantering 
och infrastruktur. Samtidigt är timingen med lanseringen 
en kritisk faktor. 

 
Samtidigt är branschen till en hög grad exponerad för främst 
legala och politiska risker, vilket även händelseutvecklin-
gen i USA visar. År 2006 bestämde sig den amerikanska  
kongressen för att förbjuda onlinespel i USA. Detta för att 
undvika de ökade problemen avseende beroende och bedrä-
gerier i samband med spel. Kongressens beslut resulterade i 
att det blev olagligt för finansiella institut i USA att överföra 
pengar till spelbolag, varför kreditkort och andra betalnings-
metoder stoppades gällande överföringar till speloperatörer 
online. På kort sikt kan liknande händelseutvecklingar 
påverka omsättning och vinster i branschen relativt mycket.

Beskrivning av spelmarknaden
Spelmarknaden är idag en global marknadsplats. De  
dominerande spelen inom marknaden för onlinespel är  
sports betting, casino och poker. Det finns även flera andra 
spelformer som erbjuds via bookmakers och oddsbörser.  
Exempel på detta är bingo, finansspel och väderspel. 
Situationen på den europeiska marknaden för onlinespel 
förblir komplex trots harmonisering av lagar inom EU.  
Enskilda länder behåller unika särdrag och har olika nivåer 
av tillväxt. Statsmonopol på spel- och vadhållningsverk- 
samheter, lokala lagar och tolkningar av europeisk lag  
skiljer sig mellan olika länder inom EU. 
 
Den europeiska marknaden har en av världens högsta och 
snabbast växande Internet- och bredbandspenetration per 
capita. Eurostat estimerar att EU kommer att ha en total 
bredbandspenetration på 56 procent av alla hushåll under 
2010. Globalt sett kommer antalet bredbandsuppkopplingar 
hos konsumenter överstiga en halv miljard under 2010 enligt 
European Travel Commission. Sverige ligger i framkant med 
en bredbandspenetration på 80 procent under 2009. 
 
Spelmarknadens storlek
Den globala spelmarknaden för onlinespel ökade med 24  
procent under perioden 2004-2008 och omsatte ca 358 
miljarder USD under 2008 (The Economist). Det globala 
spelöverskottet från onlinespel, vilket motsvarar operatö-
rernas vinster efter avdrag för spelarvinster estimeras 
ha uppgått till 28,3 miljarder USD år 2010 och beräknas  
uppgå till 33,2 miljarder USD år 2012 enligt H2 Gambling 
Capital. Den genomsnittliga tillväxten för speloperatörernas 
spelöverskott från onlinespel under perioden 2000 - 2010  
uppgick till ca 27 procent per år.  
 
Enligt banken Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW) 
står den digitala spelmarknaden för den största tillväxten 
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SPELÖVERSKOTT FÖR OPERATÖRER FRÅN GLOBALT 
SPELANDE PÅ INTERNET, MILJARDER USD

OLIKA ONLINESPELS ANDEL AV 
SPELMARKNADEN 2009

Källa: H2 Global Gambling Capital
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Sports betting
kommer från kommission på de vad som ingås. En vanlig 
modell är att man betalar en viss procentsats på vinnande 
vad. Oddsbörsen tjänar därmed sina pengar på omsättnin-
gen och tar ingen som helst risk då man inte agerar book-
maker. Denna typ av spelform har haft mycket stark tillväxt 
och omsätter mångmiljardbelopp. Betfair är ett exempel på 
en oddsbörs där vissa enskilda sportevenemang ofta omsätter 
flera hundra miljoner kronor. Marknaden för sports betting 
domineras dock fortfarande av bookmakers som i de flesta 
fall har anställt sina egna oddssättare som dels prissätter  
oddsen och dels sköter riskhantering för utestående  
positioner. Vad som har utvecklats på senare tid är  
B2B-nätverk där ett spelföretag kan köpa in sportboken  
från en annan leverantör som redan har en väl-
fungerande sportbok. Detta upplägg gynnar den nya 
mindre aktören samtidigt som det tillför mer intäkter 
till det etablerade företaget som tillhandahåller tjän-
sterna inom sportboken, programvaran, riskhanteringen,  
administration, support samt eventuella tilläggstjänster. 

Spelöverskottet på sportspel globalt uppgick till 39,9 miljarder 
USD under 2008 och förväntas stiga till 43,4 miljarder USD 
år 2012 enligt analysinstitutet H2 Gambling Capital. Inom 
sports betting prissätts oddsen på spelhändelser som vilka 
andra varor som helst baserat på tillgång och efterfrågan.  
Marknaden bestämmer priset för sannolikheten att en  
händelse skall inträffa vilket representeras av oddset.  
Historiskt sett har bookmakers tillhandahållit alla odds. 
Det sker fortfarande i hög grad, men på senare år har det  
samtidigt skapats flera oddsbörser där spelare själva kan  
ställa ut odds och spela mot andra spelare. På en odds- 
börs handlas vad på sporthändelser på en regelrätt 
marknadsplats. Kunderna gör affärer med varandra.  
Oddsbörsen står för infrastrukturen, matchar vad, sköter  
avveckling, tar hand om konton och betalningar. På en  
oddsbörs möts alla typer av aktörer såsom nöjesspelare, 
proffsspelare, bookmakers och rena tradingfirmor  
som ofta handlar via förprogrammerade robotsystem i syfte 
att göra frekventa arbitrageaffärer. Oddsbörsens intäkter 
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Poker beräknas utgöra ca 18 procent av den globala 
spelmarknaden online men tillväxten har varit och är my-
cket hög. Enligt H2 Gambling Capital omsatte den globala 
onlinespelsmarknaden för poker drygt fem miljarder USD 
under 2010. Tillväxten under 2010 var drygt sju procent  
jämfört med föregående år. Tillväxten har varit mycket 
hög de senaste åren och marknaden har vuxit från ca 1,4  
miljarder USD år 2004, vilket innebär en genomsnittlig  
årlig tillväxt på ca 23,5 procent under perioden 2004 till 2010.  
Enligt H2 Gambling Capital förväntas den globala poker-
marknaden uppnå en tillväxt på 24 procent under 2011.

Positiva drivkrafter under 2011 är den höga tillväxten i 
Frankrike efter att marknaden reglerats och att Italien 
tillåtit cash games. Den europeiska marknaden ökade sin 
marknadsandel av världsmarknaden från 16 till 17 procent 
under 2010 medan den amerikanska marknaden minskade 
från 23 till 21 procent.  

USA har hittills stått för den klart största delen av 
tillväxten. Trenden under det senaste året är dock att 
trafiken skiftar från USA till Europa. Bevis på detta 
är att de två största aktörerna inom poker, PokerStars 
och Full Tilt Poker, minskade sina pokerintäkter från 
USA med 30 procent respektive 40 procent under 2010. 
Samtidigt steg pokerintäkterna från den europeiska 
marknaden för de två bolagen och deras sammanlag-
da marknadsandel i Europa steg från 46 procent till 51 
procent under 2010. 

Argumenten för fortsatt tillväxt är goda. Vanlig  
poker är världens populäraste kortspel, i synnerhet  
i USA där 50-80 miljoner personer spelar, dock ej  
alltid för pengar. Det stora intresset avspeglas 
även i andra medier, som t.ex. TV, där direktsända  
turneringar sänds på bästa sändningstid i riks-
täckande kanaler. Kändisar deltar även ofta i dessa  
turneringar, vilket ger ett ökat intresse. 
 
Casinospel utgör ca 22 procent av den globala  
onlinespelsmarknaden. Bruttospelsöverskottet för  
casinospel online uppgick till 5,7 miljarder USD  
under 2009, vilket var en uppgång med 14 procent  
jämfört med föregående år. 

Poker och casino 
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Trender i 
spelmarknaden
De politiska regleringarna förändrar förutsättningarna för 
onlinespelsmarknaden. Vissa länder har gått från att vara 
rena monopol till reglerade marknader där staten säljer ut 
licenser till speloperatörerna. Ett.ex.empel på en sådan 
marknad är Italien som är Europas största spelmarknad 
och uppskattas ha genererat ca 20 miljarder euro under 
2010. All vadslagning på sport och hästar, pokerturneringar, 
skicklighetsspel samt skraplotter tillhandahålls via Internet 
genom licensierade operatörer. I framtiden förväntas licens-
erna även omfatta cash poker, bingo och casino. 
 
Antalet transaktioner har ökat markant på onlinespels-
marknaden samtidigt som den genomsnittliga insatsen har 
minskat något. Minskade insatser kan dock bero på den  
tidigare konjunkturnedgången, vilket innebär tillväxt- 
potential framgent. 
 
Kraven från spelarna på operatörerna ökar allt mer avseende 
förtroende, stabilitet, effektiva betalningslösningar och  
användarvänlighet. Om en spelare är missnöjd är det lätt 
att byta speloperatör. Därför är det av stor vikt för spel- 
operatörerna att värna om kunderna och erbjuda hög service 
och kvalitet. Med tanke på hur lätt det är för kunderna att 
byta ut en operatör blir det allt viktigare för operatörerna 
med marknadsföring. Operatörerna behöver skapa kund-
lojalitet och profilera sig genom att arbeta på att utveckla  
varumärket. 
 
Onlinespel blir allt mer avancerade då kunderna kräver det 
senaste inom teknologi. Det ställer krav på företagen att  
erbjuda den senaste programvaran inom t.ex. casinospel och 
poker. Avseende sportsbetting är det viktigaste för kunderna 
att speloperatören erbjuder konkurrenskraftiga odds och ett 
stort utbud. 

Drivkrafter på 
spelmarknaden
Spel på Internet visar en stark tillväxt som drivs av Internet- 
penetrationen, nya marknader som öppnas genom regler-
ing och nya spelargrupper. Sedan 2004 har andelen kvinnor 
i Europa som använder Internet i åldrarna 16-74 år stigit 
med 80 procent. Motsvarande siffra för män är 60 procent 
(Eurostat). Denna trend har även förts över till onlinespel 
där andelen kvinnor och äldre människor ökar. Enligt en 
undersökning från GP Bullhound var 43 procent av alla de 
som spelade spel online under 2009 kvinnor. Från början 
visade kvinnor främst intresse för bingospel men har nu 
börjat öka sitt spelande inom andra spelformer. Intresset för 
onlinespel från nya kundgrupper är en viktig drivkraft för 
spelmarknaden som leder till ökad kundtillströmning för 
speloperatörerna. 
 
Den ökande Internet- och bredbandstillgängligheten i världen 
är en stark drivkraft till ökad tillgänglighet till online- 
spel. Regioner där Internetpenetrationen ökar markant är  
framförallt Asien, Östeuropa och Afrika. Allteftersom bred-
bands-penetrationen ökar blir även tekniken mer avancerad 
då kapaciteten på dataöverföringen ökar. Det möjliggör mer 
avancerade spelfunktioner. 
 
En annan stark drivkraft för tillväxten av onlinespel är  
förtroendet för betaltjänster. En viktig förutsättning för 
onlinespelare är att de har ett starkt förtroende för spel-
operatören och de betalningsfunktioner de tillhandahåller. 
Viljan att använda och förtroendet för betalningslösningar 
online har ökat och bidrar till ökad tillväxt på marknaden 
för onlinespel. 
 
Av- och omregleringar av nationella spellagar äger rum i flera 
europeiska länder. Om regleringarna sker i rätt riktning kan 
detta skapa ökade möjligheter för marknadens tillväxt.  
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Konkurrenssituation
Enligt H2 Gambling Capital fanns det vid utgången 
av 2010 globalt sett 2 400 spelbutiker online. Antalet 
operatörer uppgår dock till ca 650 st. Trots det stora 
antalet speloperatörer domineras marknaden för  
onlinespel av ett fåtal stora aktörer. Det har genom-
förts en hel del förvärv och samgåenden inom spel-
branschen de senaste åren och branschanalytiker 
förväntar sig fler konsolideringar under kommande 
år. Det största samgåendet skedde sommaren 2010 
när Bwin och PartyGaming gick samman. De var 
de två största börsnoterade e-gaming/onlinepoker- 
företagen. Det var därmed den största sammanslag-
ningen någonsin av två onlinespelsföretag och det 
var en sammanslagning av två jämnlika företag. 
Båda företagen var värda mer än en miljard GBP 
vid samgåendet. Andra exempel på förvärv är Man-
gas Gaming Group som förvärvade både Expekt och  
Bet-at-home under 2009. 

De största pokeraktörerna enligt Pokerscouts rank-
ing är PokerStars, Full Tilt Poker, PartyPoker, 
iPoker och Ongame. I oktober 2010 hade PokerStars 
37 procent marknadsandel av den globala poker-
marknaden. 

 
Framtidsutsikter
Europa är den största spelmarknaden och även den 
marknad som växer snabbast i absoluta tal. Europa 
representerade 45 procent av den globala onlinespels-
marknaden år 2009 och tillväxten för 2010 uppgick 
till ca 20,5 procent. De största marknaderna efter  
Europa är Asien och Mellanöstern följt av Nord-
amerika med ca 25 procent respektive ca 24 procent 
av världsmarknaden. Nordamerika var i många år 
den näst största marknaden men p.g.a. den förän-
drade lagstiftningen i USA under hösten 2006 har 
marknaden visat begränsad tillväxt. Onlinespel  
riktade till privatpersoner förbjöds då. Förändringar 
kan komma att ske i framtiden i USA under reglerade 
former vilket i så fall skulle skapa stor tillväxt- 
potential för marknaden. Under 2009 inleddes en  
politisk diskussion om att avskaffa förbudet och att 
tillåta casinospel på Internet. 
 
Det blir allt vanligare med onlinespel i Asien och 
Mellanöstern även om det råder stora skillnader  
länder emellan. De största tillväxtmarknaderna 
fram till 2012 förväntas vara Afrika och Central- och  
Sydamerika. Tillväxten i de regionerna sker dock  
från historiskt låga nivåer (H2 Gambling Capital). 
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intresse för poker och casinospel - och erbjuda dem en bättre 
och mer komplett spelupplevelse.

Mål
Verksamhetsrelaterade mål

För att bibehålla en stark tillväxt framgent krävs fler, men 
framförallt lojalare och mer aktiva kunder. Bolaget kom-
mer även söka etableringar på nya marknader med god  
internetpenetration, men där utbredningen av pokerspelare 
fortfarande inte är så hög. Geografisk expansion skall kom-
bineras med ett medvetet varumärkesbyggande arbete där 
differentiering skall ske bl.a genom ett utökat produkt- och 
tjänsteutbud där strategiskt fokus skiftas från från ”poker” 
till det mer omfattande ”underhållning och spel”.

Finansiella mål
•	Uppnå	lönsamhet	med	en	uthållig	marginal	på	minst	tio
 procent före bokslutsdispositioner och skatt.
•	Uppnå	och	bibehålla	positiva	kassaflöden.	
•	Uppnå	en	omsättningstillväxt	på	25	procent	årligen	
 under de närmaste fyra åren. 

Bakgrund
Från dag ett har högsta service till spelare alltid varit första 
prioritet från Bolagets ledning. Att genom ett starkt bolag-
sengagemang skapa en community av spelare som trivs och 
verkar för spelarnas och Bolagets bästa har varit och är  
fortfarande hörnstenarna i Bolagets verksamhet.

Mission
Att bidra till en känsla av lek, lust och inspiration bortom 
pokerborden - online såväl som i den fysiska världen - till 
en självsorterad gemenskap av likasinnade spelare över hela 
världen.

Vision
Att skapa betydande mervärden för våra spelare/kunder, an-
ställda och investerare genom att erbjuda dem en platt-form 
för underhållning och samtal. En digital mötesplats som - 
av en ren tillfällighet - även råkar tillhandahålla poker och 
speltjänster i toppklass 

Affärsidé
5050 Poker skall genom att odla och kultivera upplevelsen 
av stark social- och känslomässig gemenskap mellan varu-
märket, våra kunder, anställda och övriga intressenter 
locka användare att stanna ofta och länge. Kunder skall 
förutom social gemenskap finna det enkelt att spela, erbju-
das ett kvalitativt utbud, personlig service samt egen kun-
skapsutveckling inom spelområdet. 5050 Pokers spelutbud 
skall särskilja sig från liknande tjänster genom att levereras  
med hög kompetens, kvalitet och stort engagemang.
 
5050 Pokers strategi är att göra främlingar till vänner,  
vänner till kunder och kunder till ambassadörer/säljare. 
Genom att stimulera och inspirera till nätverkande, engage-
mang och aktiviteter bortom spelbordet kan vi till en lägre 
kostnad locka aktiva, likasinnade kunder - med ett utvecklat 

2007
Bolaget grundas under mars månad 2007. Första lanse-
ringen av pokersidan skedde på prosharks.com och 5050 
Poker nådde snabbt många medlemmar. Målet var att sidan 
skulle ha 1000 registrerade spelare efter sex månader.  
Resultatet blev att antalet registrerade spelare var  
dubbelt så många redan efter första lanseringshelgen. 
 
2008
Bolaget uppvisade fortsatt stark tillväxt.

2009 
5050 Poker byter under året nätverk för sin pokerverk- 
samhet. Det nya nätverket som Bolaget träder in i är  
Microgaming. Detta nätverk förbättrar Bolagets driftssäk-
erhet, samt ökar utbudet av antalet turneringar samt likvid-

iteten för 5050 Pokers pokerdel. Bytet ger även 5050 Poker 
tillgång till ett komplett casino-in-poker. 

2010 
Patrick Sjögren rekryteras som VD för 5050 Poker. Patrick 
är en entreprenör med meriter inom IT-bolag.
 
Meta Martinsson tillsätts som ny CFO i Bolaget. Meta  
kommer närmast från Creditsafe Sverige AB där hon 
var ekonomichef. Hon var tidigare ekonomiansvarig för  
Kopparbergs Bryggeri AB. 
 
Bolagets verksamhet på Malta flyttar under året till nya 
lokaler. Johan Berg är ansvarig för verksamheten på Malta. 
Johan Berg är också lagkapten i Team 5050.

HISTORIK 5050 POKER

VERKSAMHET
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som har stört spelarnas aktivitet. Detta är en av de viktigaste 
konkurrensfördelarna som spelarna värdesätter mest när de 
väljer speloperatör inom pokersegmentet. Andra fördelar med 
Microgaming är att 5050 Pokers spelare genom Microgamings 
nätverk får tillgång till större turneringar än tidigare samt 
en spelplats med garanterat hög likviditet. Bolagets vision 
från start, att med högsta spelarservice skapa marknadens 
mest engagerade och nöjda kunder, har till stora delar möjlig-
gjorts i och med bytet till Microgaming. I sin tur har Micro-
gaming besvarat Bolagets engagerade spelare med att låta de 
vara med i utvecklingen av pokerklienten. Då 5050 Poker har 
varit med och betatestat Microgamings system har Bolaget 
fått möjligheter att påverka hur framtida system utvecklas 
vilket är till stor gagn för 5050 Poker och mycket uppskattat 
av Bolagets spelare. Microgaming har för övrigt marknadens 
mest uppskattade casino med en stor mängd olika casinospel.  

Microgaming är en stor organisation med stora resurser. 
Nätverket har 800 personer som arbetar enbart inom design 
och utveckling vilket skapar mycket goda förutsättningar 
för leverans av de bästa möjliga tjänsterna till 5050 Pokers 
kunder. 

Stort affiliatenätverk
Bolaget har genom åren byggt upp ett starkt nätverk med 
affiliates som är baserat på nära relationer där lönsam-
het åt båda parter är framgångskonceptet. Verktyget som  
Bolaget använder är fullt flexibelt och är integrerat med ett 
statiskverktyg som möjliggör lättare bevakning och upp-
följning. Affiliates kan marknadsföra 5050 Poker direkt mot 
sina kunder och har även möjlighet att i sin tur rekrytera 
affiliates, s.k. sub-affiliates. Ett väl upparbetat incitaments-
system finns som kontrollerar hur stora arvoden respek-
tive affiliate erhåller. Bolaget har som mål att expandera 
affiliatenätverket framgent genom att approchera mindre  
casinon, caféer och pokerklubbar med introduktionspaket.

Extra värdefulla tjänster 
Bolagets ledning har lång erfarenhet av nöjesbranschen 
och att erbjuda VIP-tjänster till sina kunder. Detta nätverk 
som Bolagets ledning besitter har 5050 Poker utnyttjat för 
att skapa extra mervärde för sina kunder i sin strävan att 
skapa långsiktiga och personliga kundrelationer. Bolaget 
erbjuder idag sina kunder ett VIP-system där man samlar 
in poäng genom sitt spelande. Om man som spelare uppnår 
en extra hög nivå av VIP-poäng har man möjlighet att bli 
erbjuden en längre resa med exklusivt boende på en varm 
semesterort med högklassig service. Ett exempel på detta är 
när ett 30-tal kunder blev erbjudna boende i ett stort hus i  
Thailand med alla kostnader betalda.Detta var något som 
blev mycket uppskattat och ansågs som revolutionerande 
inom branschen. Förutom exklusiva resor med betalt 
boende och mat erbjuder Bolaget backstage pass till högt 
efterfrågade konserter samt inträde till olika evenemang i  
internationella storstäder. 

Tillväxtstrategi
Högkvalitativt tjänsteutbud med  
fokus på nya marknader

Bolagets skall inte att vara den pokersajt som den breda 
massan vänder sig till. Istället vill 5050 Poker bygga en pre-
miumkänsla genom att stärka sina relationer med en aktiv, 
medveten målgrupp och få dem att känna sig utvalda. Däri-
genom hoppas 5050 Poker kunna skapa en lojalare kundbas 
av användare som loggar in oftare och stannar längre. Med 
lägre turnover bland användarna och mer aktivitet kommer 
fokus kunna skifta från tillväxt i antal spelare mot tillväxt i 
spenderade kronor per användare. Dock utan att någon övre 
gräns för antalet spelare/medlemmar behöver etableras. 
Genom att konvertera besökare till användare, användare 
till vänner och vänner till återförsäljare/ambassadörer blir 
kostnaden att värva nya kunder, samt kostnaden att behålla 
dem, lägre.

5050 Poker skall förutom att erbjuda spelprodukter i topp-
klass, samt ett attraktivt utbud tilläggstjänster, komplettera 
med sociala och nätverksbyggande aktiviteter och tjänster 
för att därigenom skapa ett unikt varumärke med en tätare 
och mer personlig relation till Bolagets kunder. Bolaget har 
som mål att vara startsida för våra spelare och det naturliga 
valet för en varierad kundbas samt att kunna locka använ-
dare ur flera olika spelarkategorier. 5050 Poker erbjuder 
idag poker och casino men kommer under 2011 komplet-
tera sitt spelutbud med en komplett och konkurrenskraftig 
sportbok.  Bolaget kommer dessutom bredda sitt erbjudande 
genom exklusiva kringtjänster och en definition på kundser-
vice som inte erbjuds av andra aktörer på marknaden.

Förutom aktiv satsning på peer-to-peer marknadsföring   
kommer Bolaget komplettera med marknadsföring via  
tidningar, banners och hemsidor, samt expansion av Bolag-
ets affiliatenätverk. Fokus kommer även läggas på att vid-
areutveckla de VIP-tjänster som erbjuds till Bolagets spelare 
samt att bygga vidare på Bolagets framgångsrika pokerteam. 

Geografiskt sett skall Bolaget under perioden 2011-
2012 verka för att etablera sig på nya marknader  
organiskt och genom företagsförvärv i Sydamerika 
(främst Brasilien), Balkan, Holland, Italien och Tyskland. 
Som huvudmarknad betraktas i dagsläget Sverige och  
Skandinavien.

Medlem av starkt nätverk
Ett viktigt steg i Bolagets strategiska utveckling togs i  
augusti 2009 när 5050 Poker bytte nätverk från Boss Media  
till Microgaming. Sedan bytet från Boss Media till Micro- 
gamings plattform har 5050 Poker blivit en betydligt större 
och mer respekterad aktör. Microgaming är idag världens 
största mjukvaruleverantör inom spelbranschen och nät-
verket används av bl.a. Ladbrokes och Unibet. Den stora 
skillnaden jämfört med Bolagets tidigare plattform är 
driftsäkerheten. Microgaming använder sig av dubbla  
system vilket förebygger eventuella krascher i systemet. 
Fram tills idag finns det ingen dokumenterad driftstörning 
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i Bolaget. Det unika var att dela ut 50 procent av Bolaget 
till spelare som spelade på siten. Aktier delades ut baserat 
på hur mycket spelare spelade på siten. Bolagets fokus har  
sedan starten legat på poker och Bolaget har lyckats värva  
ett stort antal spelare som blivit långsiktiga kunder till  
Bolagets pokerdel. 5050 Poker erbjuder en konkurrens- 
kraftig pokerlient som utvecklats av Microgaming. 5050  
Poker har fått stort inflytande på Microgamings  
utveckling av pokerprodukter eftersom man varit med  
och betatestat olika versioner. Detta har resulterat i att  
5050 Poker kunnat utse spelar-representanter som får  
vara med och ge förslag på hur Microgamings kommande 
produkter skall se ut. 

Hög driftsäkerhet, stort utbud av turneringar och hög  
likviditet är viktiga konkurrensfördelar som känneteck-
nar 5050 Pokers pokerklient. 5050 Poker växer på alla sina 
marknader och är idag den aktör som växer snabbast inom 
nätverket Microgaming. Glädjande är också framgångarna 
för Bolagets eget pokerteam som rönt flertalet framgångar  
under året. 5050 Poker har i nuläget ca 160-200 unika 
spelare per dag på pokerklienten. Varje vecka registreras  
60-100 nya kunder. 

Pokerindustrin i Europa har gått in i en mogen fas 
som karaktäriseras av hårdare konkurrens. Industrin 
vädrar dock ny morgonluft på nya tillväxtmarknader som  
Ryssland, Balkan, Indien, Kina och Brasilien. 5050 Poker 
lever i en värld där omvärldsfaktorerna som politiska och 
legala aspekter påverkar befintliga och framtida marknad-
er. Trenden är att varje land kommer införa egna spel- 
licenser så som Frankrike, Italien och nu närmast  
Danmark. För 5050 innebär detta stora möjligheter att 
snabbt nå nya marknader.
 
Enligt branschanalytiker beräknas nätspelandet i sin hel-
het växa de närmaste åren. Då främst inom casino, sports  
betting och bingo. 5050 har beslutat att bredda sitt produkt-ut-
bud genom att erbjuda fullt casino (både download och Flash) 
samt en sportbok. Detta kommer att lanseras under 2011.
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Marknadsföring
5050 Pokers affärsidé är att omvandla affärsmodellen för 
spelindustrin genom att praktiskt taget eliminera kost-
naderna för marknadsföring och på så sätt sänka de fasta 
rörelsekostnaderna. Detta skall uppnås genom ett över- 
vägande fokus på s.k. peer-to-peer marknadsföring som  
bygger på att spelarna värvar andra spelare. 

Även om ett stort fokus läggs på peer-to-peer marknadsföring 
kommer Bolaget även lägga vikt vid flera andra marknads-
föringskanaler. Exempel är tidningsannonser samt banners 
på sociala forum, portaler och hemsidor. En av de viktigaste 
marknadsföringskanalerna är 5050 Pokers egna pokerteam 
som Bolaget byggt upp. 5050 Poker sponsrar duktiga spelare 
som åker runt och spelar i stora turneringar runt om i  
Europa. De sponsrade spelarna marknadsför 5050 Poker  
för att rekrytera in nya spelare men bidrar även till ökad 
omsättning och intäkter i form av rake då de spelar på 
5050 Pokers klient. Teamet byggdes upp under 2010 och var  
redan första året det mest framgångsrika teamet i Europa.  
Målet är att bygga ett ännu större stall under kommande år. 
Bolaget har stor tillförlitlighet till sitt team som är spelare 
som varit med i Bolaget under en längre tid. De är starka 
representanter för 5050 Poker och goda ambassadörer för 
Bolagets budskap om högsta service för alla spelare. Up-
and-coming Team 5050 är en subkategori till det officiella  
teamet som är tänkt att låta mindre etablerade spelare få 
chansen att vara med och lära sig av det idag så framgångs-
rika huvudteamet. 

5050 Poker fokuserar till stor del på uppseendeväckande 
marknadsföring som når ut till den breda massan och 
inte bara till etablerade spelare. Bolaget försöker därför  
vidareutveckla sina marknadsföringskanaler och extra  
tjänster inom t.ex. VIP-programmet för att locka nya  
spelare och bibehålla de befintliga.

Poker
5050 Poker expanderar med stark tillväxt
Bolaget startades 2007 av ett antal färgstarka pokerspelare 
samt entreprenörer, varav merparten fortfarande är aktiva 



Konkurrensfördelar
 - Differentiering  
   och värde
5050 Pokers framgångsfaktorer med små medel har under  
året som gått varit en personlig support i världsklass, 
bra turneringar, smarta annonseringar av teamet, bra  
PR-kampanjer och en fantastisk sammanhållning inom  
Bolaget. Genom dessa framgångsfaktorer skall Bolaget 
tillsammans med ett utökat produktutbud fortsätta sin  
starka tillväxt.

5050 Pokers huvudsakliga konkurrensfördelar  
kan sammanfattas enligt nedan:

•	Attraktivt förpackat, en site som attraherar till att bli kund. 
•	Extra värdehöjande funktioner, som lanseras kontinuerligt.
•	Låga till i stort sett obefintliga driftstörningar.
•	 Starkt nätverk bakom sig i form av Microaming, vilket 
 garanterar leverans av uppdaterade spel och mjukvara till 
 poker och casino. 
•	Nyskapande, framtida image och bra rykte.
•	Bättre produktutbud och tillgänglighet.
•	Bättre problemlösningar och kundkännedom.
•	Högkvalitativ support och realtidsservice.
•	 Värdeskapande extra tjänster och funtioner, såsom egen 
 Pokerman.
•	Starka och personliga kundrelationer.

5050 Pokers kunder
5050 Poker har som mål att uppnå en blandning av spelar- 
typer där man når dels en medveten målgrupp men även 
toppspelare som har höga krav på kvalitet. Målet på lång sikt 
är att bredda kundstocken ur flera hänseenden, då främst 
genom att etablera sig på nya marknader. Marginalerna är 
helt annorlunda på andra mindre utvecklade marknader där 
t.ex. rake-back ej existerar.
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Casino
5050 Pokers samarbete med Microgaming innebär att man 
kan erbjuda ett komplett casino med alla stora casinospel. I 
dagsläget erbjuder Bolaget ”casino-in-poker”. Detta innebär 
att spelare har tillgång till casinot via pokerklienten. Under 
sommaren 2011 introducerar Bolaget ett helt separat casino 
som bygger på Microgamings flash-moduler som kan kom-
mas åt direkt på hemsidan. Den nya casinolösningen som 
lanseras direkt via hemsidan innebär att man inte behöver 
logga in i pokerklienten för att få tillgång till casinodelen. 
5050 Poker kommer då vara en del av alla de stora jack- 
pottarna samt vidare kunna utveckla progressiva jack- 
pottar. Casinot som 5050 Poker idag erbjuder i pokerklienten 
uppvisar stark tillväxt. Microgaming utvecklar kontinuerligt 
nya casinospel vilket innebär att 5050 Pokers utbud av spel 
hela tiden ökar. Varannan vecka lanseras nya casinospel. 
5050 Poker erbjuder även progressiva jackpottar, vilket är 
mycket populärt. En sådan jackpot uppnådde nyligen nivån 
ca sex miljoner euro. Bolaget erbjuder även progressiva bad 
beat jackpottar. 5050 Poker samarbetar även med nätverket 
Tain avseende casinodelen. 

Sports betting
5050 Poker kommer under 2011 lansera en komplett 
sportbok. 5050 Poker för förhandlingar med en stark  
leverantör av sportodds och en lansering av sportboken 
är nära förestående. Upplägget är fördelaktigt för 5050 
Poker då man kommer kunna lansera en konkurrens- 
kraftig sportbok med ett brett utbud av alla stora sporter. 
5050 Poker kommer kunna erbjuda konkurrenskraftiga odds 
samt höga insatsnivåer för spelarna. Höga odds och höga 
insatsnivåer är de parametrar som spelare på sportodds 
värderar mest och 5050 Pokers erbjudande kommer kunna 
tillmötesgå spelarnas höga krav på dessa punkter. Lan- 
seringen av sportboken blir ett viktigt steg i 5050 Pokers  
strävan att erbjuda ett komplett utbud av olika spelformer i 
form av poker, casino och sports betting.



5050 Pokers operativa struktur

Ledningsgrupp

Ledningen består av Bolagets VD Patrick Sjögren, CFO Meta Martinsson, CTO Max  
Molin och COO Mattias Ericsson. Johan Berg är ansvarig för Bolagets operativa dotter-
bolag på Malta.
 
Investor Relations

Funktionen Investor Relations ligger under CFO:s ansvarsområde. Inom ramen för denna 
funktion hanteras kontakter med aktieägare och kapitalmarknaden. VD Patrick Sjögren 
hanterar kontakter med massmedia. 
 
Medarbetare

Under perioden 2008 – 2010 hade Bolaget inga anställda. Per den 31 mars 2011 hade 5050 
Poker en anställd i Bolaget på IT-sidan. Övriga medarbetare är ej anställda i Bolaget utan 
arbetar under konsultavtal.  
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 struktur

Det Luxemburgbaserade Bolaget 5050 Poker Holding SA äger 51 procent av kapitalet i 
kocernbolaget 5050 Poker Holding AB. Resterande 49 procent av kapitalet ägs av 5050 
Pokers spelare. 5050 Poker Holding SA äger 91,83 procent av rösterna i 5050 Poker  
Holding AB.  5050 Poker Holding AB äger till 100 procent 5050 Poker Ltd. 5050 Poker Ltd 
är registrerat på Malta. 

5050 POKER
Ltd

5050 POKER 
HOLDING AB 

100%



och nyckeltal
FINANSIELL ÖVERSIKT
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KSEK
resultaträkning i sammandrag år 2010 2009 2008

Nettoomsättning 22 444 10 123 13 392 
Kostnader direkt hänförliga till spelverksamheten -19 869 -8 555 -7 760 
Bruttoresultat 2 574 1 569 5 633 
Övriga rörelsekostnader -1 970 -2 060 -6 287 
EBITDA  605 -491 -654 
Avskrivningar -169 -133 -155 
EBIT (Rörelseresultat) 436 -624 -810 
Finansiella poster -65 -17 -214 
Resultat efter finansiella poster 371 -641 -1 024 
Skatt 0 0 0 
Minoritetsintressen 0 0 0 
Årets resultat 371 -641 -1 024 

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KSEK
balansräkning i sammandrag år 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Balansomslutning 16 893 5 324 517 
Kassa & Bank 3 269 482 163 
Anläggningstillgångar 321 126 297 
Omsättningstillgångar 13 303 4 717 221 
Bundet eget kapital 1 972 1 972 1 577 
Fritt eget kapital -1 820 -2 183 -1 617 
Eget Kapital 152 -210 -39 
Minoritetsintressen 0 0 0 
Kortfristiga skulder 16 741 5 535 557 
Långfristiga skulder 0 0 0 
Räntebärande skulder 0 0 0 



Omsättningstillväxt
Ökning av intäkterna i procent av föregående års intäkter

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal
Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Eget kapital
Eget kapital vid periodens slut

Räntebärande nettoskuld
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus 
finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Soliditet
Eget kapital plus 73,7 procent av obeskattade reserver i 
procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Kassaflöde före investeringar 
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte 
påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte  
påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital 
och investeringar

Likvida medel
Banktillgodohavanden och kassa

Antal anställda
Antal anställda under perioden

Antal aktier
Antal utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie före/ efter utspädning
Resultat efter skatt i relation till antalet aktier

Utdelning per aktie
Faktisk utdelning dividerat med antal aktier vid årets slut

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut 
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nyckeltal, år 2010 2009 2008

Rörelsemarginal (%) 1,94 -6,16 -6,05 
Vinstmarginal (%) 1,65 -6,34 -7,65 
Räntabilitet på Eget Kapital (%) 244 305 2609 
Eget Kapital, KSEK 152 -210 0 
Räntebärande nettoskuld -3 269 408 -481 662 162 787 
Soliditet (%) 0,90 -3,95 -7,59 
Skuldsättningsgrad 110 -26 -14 
Kassaflöde före investeringar, KSEK 2 620 319 147 
Kassaflöde efter investeringar, KSEK 2 233 319 92 
Medelantalet anställda 0 0 0 
Antal aktier vid periodens utgång* 500 000 000 500 000 000 500 000 000 
resultat per aktie (SEK)** 0,15 -0,26 -0,41 
Utdelning per aktie 0 0 0 
Eget kapital per aktie 0,000 304 -0,000 421 -0,000 078 

NYCKELTAL

Definition av nyckeltal

* Sammanläggning 1:200 genomfördes den 6 maj 2011. Antalet utestående aktier efter sammanläggningen uppgick till 2 500 000 st. 

** Baserat på nuvarande antal aktier om 2 500 000 st.



Resultat
Koncernen visar 2009 en förlust med 641 KSEK (-1024 KSEK). En 
förbättring från 2008 mest beroende på en mer effektiv kostnads- 
kontroll. Övriga externa kostnader minskade med 4227 KSEK.

Investeringar
Inga investeringar under 2009.

Kassaflöde
Kassaflödet uppgick till 319 KSEK.  Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till 319 KSEK. Kassaflödet från investerings-
verksamheten uppgick till 0 KSEK. Inga avyttringar har gjorts under  
året. Moderbolagets kassaflöde uppgick till 2 KSEK. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick till -74,6 KSEK. Kassaflödet  
från investeringsverksamheten uppgick till 0 KSEK. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till 253 KSEK, vilket avser 
koncernlån samt aktieägartillskott.

2008
Omsättning
2008 års omsättning, 13,3 MSEK mer än dubblerades jämfört med 
2007 (6,1 MSEK). 2007 var 5050 Pokers första verksamhetsår och  
effekten av att vara en uppstickare på marknaden gav utdelning under  
2008 varav en klart stigande omsättning.  Moderbolagets omsättning 
var 250 KSEK, vilket avser försäljning mellan koncernbolag.

Resultat
2008 års resultat visar på en förlust på 1024 KSEK. Den mest  
avvikande ökningen ses på marknadsföringskostnader som under 
2008 var 3 583 KSEK (627,7 KSEK). Moderbolaget visade en förlust på  
-766,7 KSEK

Investeringar
Inventarier har anskaffats under året för 55 KSEK.

Kassaflöde
Kassaflödet uppgick till 2 KSEK.  Kassaflödet från den löpande verk-
samheten uppgick till -214 KSEK. Kassaflödet från investerings- 
verksamheten var -55 KSEK. Inga avyttringar har gjorts  
under året. Moderbolagets kassaflöde uppgick till -12,8 KSEK. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 730,5 
KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
55 KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till 167 KSEK vilket avser koncernlån samt aktieägartillskott. 

2010
Omsättning
2010 års omsättning uppgick till 22,4 MSEK, vilket motsvarande en 
ökning med 122% från 2009 (10,1 MSEK). Ökningen beror på en mer 
fokuserad marknadsföring och ett större utbud för spelare. Poker- 
industrin på nätet har dock gått in i en mogen fas. Denna fas karak-
teriseras utav hårdare konkurrens och pressade marginaler som 
följd. Industrin vädrar dock ny morgonluft på nya tillväxtmarknader  
som Ryssland, Indien, Kina och Brasilien. 5050 lever i en värld där 
omvärldsfaktorerna som politiska och legala aspekter påverkar 
befintliga och framtida marknader. Trenden är att varje land  
kommer införa egna spellicenser så som Frankrike, Italien och nu  
närmast Danmark. Moderbolagets omsättning uppgick 2010 till  
826 KSEK (222 KSEK) vilket avser försäljning mellan koncernbolag.

Resultat
Koncernen visar 2010 positivt resultat, 371 KSEK. Fokuserat arbete 
med utbud och aktiviteter och ett mer kostnadseffektivt arbete ger 
nu 2010 en rörelsemarginal på 2% (- 6%). Moderbolaget visade ett 
resultat på 45 KSEK (-248 KSEK).

Investeringar
Under 2010 har ett omfattande arbete utförts på hemsidan. Totalt 
har 310 KSEK balanserats för utvecklingsarbete. Fortsatta förbätt-
ringar kommer ske löpande. I moderbolaget har inventarier inför-
skaffats för 52,8 KSEK under 2010.

Kassaflöde
Kassaflödet uppgick till 2,8 MSEK.  Kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till 2,6 MSEK. Kassaflödet från investerings-
verksamheten var negativt med -387 KSEK p.g.a. årets investeringar. 
Inga avyttringar har gjorts under året. Moderbolagets kassaflöde  
uppgick till 540 KSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 104 KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten 
var negativt med 53 KSEK p.g.a. årets investeringar. Inga avyttringar  
genomfördes. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till 379 KSEK, vilket avser koncernlån.

2009
Omsättning
2009 års omsättning, 10,1 MSEK minskade med 24 % jämfört med 
2008 (13,3 MSEK). Ett utökat utbud på marknaden gjorde att 5050 
Poker tappade mark. Moderbolagets omsättning uppgick 2009 till 2229 
KSEK (250 KSEK) vilket avser försäljning mellan koncernbolag.

den finansiella utvecklingen
KOMMENTARER TILL
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Anläggningstillgångar
Koncernens anläggningstillgångar 2010-12-31 uppgår till 
320,5 KSEK, varav immateriella tillgångar uppgår till 268,6 
KSEK samt materiella tillgångar uppgår till 51,9 KSEK.
 
Pågående och kommande investeringar
Bolaget har inga pågående eller planerade investeringar 
utöver den normala verksamheten. 
 
Tendenser
Pokerindustrin i Europa har gått in i en mogen fas som karak-
teriseras utav hårdare konkurrens. Industrin vädrar dock ny 
morgonluft på nya tillväxtmarknader som Ryssland, Balkan, 
Indien, Kina och Brasilien. 5050 lever i en värld där omvärlds-
faktorerna som politiska och legala aspekter påverkar befint- 
liga och framtida marknader. Trenden är att varje land kommer  
införa egna spellicenser så som Frankrike, Italien och nu  
närmast Danmark.
För 5050 innebär detta stora möjligheter att snabbt nå nya 
marknader.
 
5050 växer på alla sina marknader och är idag den aktören  
som växer snabbast inom nätverket Microgaming. Enligt  
branschanalytiker beräknas nätspelandet i sin helhet växa 
de närmaste åren. Då främst inom Casino, Sports betting 
och Bingo. 
 
Valutakänslighetsanalys
Koncernens intäkter och kostnader uppkommer till största 
del i utländska valutor, där euron är starkast representerad. 
Resultatet påverkas av valutakursförändringar när de  
utländska dotterbolagens resultat räknas om till svenska  
kronor (omräkningsexponering). Vidare påverkas  
koncernens egna kapital av valutakursförändringar när 
tillgångar och skulder i utländska dotterbolag räknas om till 
svenska kronor (omräkningsexponering). Bolaget är därmed 
främst exponerad mot förändringar i EUR visavi SEK. Om EUR  
deprecierar visavis SEK försämras Bolagets resultat i SEK. 

Säsongsvariationer
Koncernens verksamhet är inte säsongsberoende i någon 
stötte utsträckning.
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Likviditet och finansiell ställning
Per den 31 december 2010 uppgick likviditeten i koncernen till 3 269 KSEK. Bolagets har ingen checkkredit.

Följande är de för koncernen likviditetspåverkande  
händelserna av betydelse efter den 31 december 2010:
Det har inte förekommit några likviditetspåverkande händelser i Bolaget efter den 31 december 2010 utöver 
Bolagets normala verksamhet.

Rörelsekapital
Koncernens rörelsekapital per den 31 december 2010 uppgår till -3 438 KSEK. Styrelsen gör bedömningen  
att Bolaget har tillräckligt med rörelsekapital för de aktuella behoven under den kommande  
12 månaders perioden. 

Eget kapital och skuldsättning
Per den 31 december 2010 hade koncernen ett eget kapital om 500 KSEK samt totala skulder om  
152 KSEK. Bolaget hade ingen checkräkningskredit per den 31 december 2010. Inga väsentliga förändringar 
utöver den normala rörelsen har ägt rum sedan den 31 december 2010.
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FINANSIELL STÄLLNING PER 2010-12-31
NETTOSKULDSÄTTNING

Kassa 3 269 408  

Likvida medel 0  

Lätt realiserbara värdepapper 0 

Likviditet 3 269 408

Kortfristiga fordringar 13 303 366

Kortfristiga bankskulder 0  

Kortfristig del av långfristiga skulder 0  

Andra kortfristiga skulder -16 741 265  

Kortfristiga skulder -16 741 265 

NETTO KORTFRISTIGA FORDRINGAR -168 491 

Långfristiga banklån 0  

Andra långfristiga lån 0

Långfristig skuldsättning 0

NETTOSKULDSÄTTNING -168 491 

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

Kortfristiga skulder 16 741 265  

Långfristiga skulder 0  

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 3 269 408

EGET KAPITAL

Aktie kapital 500 000  

Fria reserver 0  



Vid tidpunkt för emissionen uppgår aktiekapitalet 5050 Poker Holding AB (Publ) till 500 000 kronor 
fördelat på 1 250 000 A-aktier och 1 250 000 B-aktier. Aktiernas kvotvärde är 0,20 kr per aktie och samt-
liga emitterade aktier är fullt inbetalda. Samtliga aktier får fritt överlåtas och ger lika rätt till utdelning.  
 
Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor. Bolagets aktier är 
kontoförda på person och aktieboken med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden 
AB (tidigare VPC) med adress: Euroclear AB, Box 8722, 103 97 Stockholm. A-aktiens ISIN-kod är 
SE0002207449 och B-aktiens ISIN-kod är SE0002207456.

Vid fulltecknad emission skulle utspädningen bli 25 procent för aktieägare vilka inte tecknar aktier 
i denna riktade emission. 

Ägarstruktur före emissionen  

aktie 
5050 POKERS
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År Händelse Ökning Antal Totalt Antal Totalt Antal Ökning  Totalt 
  Aktier A-Aktier B-Aktier Aktiekapital aktiekapital (kr)

Aktiekapitalets utveckling

STÖRSTA ÄGARE PER 2011-03-31

Ägare  Antal A-aktier Antal B-aktier Procent av kapital Procent av röster

2007 Nybildning 100 000 000 100 000 000 0 100 000 100 000

2007 Nyemission 400 000 000 150 000 001 249 999 999 400 000 500 000

2011 Sammanläggning 1:200 -397 500 001 1 250 000 1 250 000 - 500 000

5050 Poker S.A.  1 250 000 126 453 55,06% 91,83% 1 262 645,26 

Fredrik Andrén  119 256 4,77% 0,87% 11 925,57 

Robert Norberg  94 901 3,80% 0,69% 9 490,05 

Johan Berg  88 875 3,56% 0,65% 8 887,50

Lay Line Partners AB  62 500 2,50% 0,45% 6 250,00 

Peder Månsson  50 000 2,00% 0,36% 5 000,00 

Alexander Hanell  44 133 1,77% 0,32% 4 413,28 

Oskar Silow  41 210 1,65% 0,30% 4 120,93 

Viktor Wessman  33 733 1,35% 0,25% 3 373,25 

Anders Lembing  16 650 0,67% 0,12% 1 664,97 

Bjarke Söndergaard Hansen  14 952 0,60% 0,11% 1 495,23 

Jens Carlsson  13 364 0,53% 0,10% 1 336,38 



ledande befattningshavare
& revisorer samt bolagsstiftare

STYRELSE
Aktuella uppdrag

Orgnr Företag Befattning i styrelsen  Fr.o.m. – T.o.m.
556652-1836 Odelberg Entertainment AB Ledamot 2004-02-06

Tidigare uppdrag
556687-7998  Prosharks Aktiebolag Ordförande 2005-10-14 - 2009-02-19 

Aktuella uppdrag

Orgnr Företag Befattning i styrelsen  Fr.o.m. – T.o.m.
556774-1920 Mr Bidder Europe AB Ordförande 2010-05-25
556760-6800 Hey, it´s Enricos Pallazzo! AB Ordförande 2009-01-09
556659-1789 CAWE Invest AB Ledamot 2004-08-30 

Tidigare uppdrag

556756-8752 Goodwine Scandinavia AB VD 2008-07-29 - 2010-01-29 
556725-4064 Goodwine i Sverige AB VD 2009-02-27 - 2010-02-05 
556647-1628 Callus Data AB VD 2006-11-24 - 2009-06-25
556627-9963 Webbhuset i Sverige AB VD 2008-11-11 - 2009-06-24
556600-2910 Akryl AB Ledamot 2007-01-16 - 2008-11-03 

Aktuella uppdrag

Orgnr Företag Befattning i styrelsen  Fr.o.m. – T.o.m.
556833-2448 Dockyard AB Ledamot 2011-01-18
556792-4104 Glashuset 2002 AB Ordförande 2010-01-07
556764-9586 ICEHOUSE AB Ordförande 2008-11-18 
556763-7516 Brightlight Invest i Göteborg AB Suppleant 2008-10-29 
556763-7508 Harbour Island AB Ledamot 2008-10-28 
556761-4309 Svenska Vinkällare AB Ordförande 2009-03-11 
556701-1290 C C Skadecenter AB Ordförande 2006-06-13 
556686-3154 More Ventures Nordic AB Suppleant 2006-01-27 
556670-1990 Start Communication i Göteborg AB Suppleant 2007-11-29 
556667-3678 Lay Line Partners AB Ordförande 2005-11-01 
556632-2904 Admeta Aktiebolag Ledamot 2010-11-29 
556551-3867 Utsiktsvägen Consulting & Investment AB Ledamot 1998-05-05 
556203-9213 Twentyfourseven Holding AB Ledamot 2008-10-08 
 

Tidigare uppdrag

556801-1935 Playscan AB Ledamot 2010-03-30 - 2010-03-31 
556700-3107 MORE Space Nordic AB Ordförande 2006-09-18 - 2008-06-23 
556697-5610 ICU intelligence Aktiebolag Ledamot 2006-09-01 - 2010-09-13 
556581-0495 Start Communication AB Suppleant 2006-05-19 - 2010-10-02

Patrick (41 år) är en entreprenör med utpräglad tävlingsinstinkt. Brinner för att göra affärer på nätet och 
har varit med vid flertalet större e-commerce satsningar. Både som leverantör och ägare till en Webbyrå  
samt i egen regi. Patrick har dessutom stor erfarenhet utav att driva IT bolag.  Patrick är utbildad 
marknads-ekonom och MBA.

Olle är en entreprenör med inriktning på försäljning och marknadsföring. Efter avslutade studier på 
Handelshögskolan i Göteborg fick han gedigen erfarenhet från import- och detaljhandel inom herrmode, 
event och sport marknadsföring för Volvo samt TV-produktion. Han var som VD med att utveckla MTV 
Produktion till en börsnotering våren 1997. De senaste fem åren har han inom Layline Partners arbetat 
med investeringar inom media, ny teknik och kommunikation som specialitet.
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STYRELSEORDFÖRANDE 
Stefan Odelberg

Född: 1974 Aktieinnehav i Bolaget: 243 500 A-aktier  
och 27 186 B-aktier privat 
Adress: Nås genom Bolagets adress

STYRELSELEDAMOT & VD 
Patrik Sjögren

Född: 1969  
 

Aktieinnehav i Bolaget: 265 625 A-aktier och 
23 944 B-aktier genom Bolag 
Adress: Nås genom Bolagets adress

STYRELSELEDAMOT 
Olle Langelius

Född: 1960 Aktieinnehav i Bolaget: 62 500 A-aktier och 
12 B-aktier genom Bolag  
Adress: Nås genom Bolagets adress



Revisor
Revisor är Gunnar Andersson, Deloitte, Södra Hamngatan 53, 401 20 GÖTEBORG. Telefon: 075-2464300. 

 

Bolagets stiftare 
Bolaget grundades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 8 februari 2007 och har sedan dess bedrivit verksamhet under 

firma 5050 Poker Holding AB. Bolaget är publikt (publ). Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta dotterbolags-

aktier, att bedriva konsultverksamhet inom Internetspelmarknaden samt idka därmed förenlig verksamhet. 5050 Poker etablerades 

som ett aktiebolag och bedriver verksamheten under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551).
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Aktuella uppdrag
Orgnr Företag Befattning i styrelsen  Fr.o.m. – T.o.m.
556784-5499  Mitt Liv AB (svb) Suppleant 2009-06-30 
556610-3643 Holtback Yeter  Ledamot 2003-11-01
 Consulting Aktiebolag
Tidigare uppdrag
556670-4903 Friday TV AB Extern verkställande direktör 2008-11-10 - 2009-05-08
  

Aktuella uppdrag
Orgnr Företag Befattning i styrelsen  Fr.o.m. – T.o.m.
802423-0859 Svenska Pokerförbundet Ordförande 2006-2009 

Innehar en B.A. i ekonomi, efter ekonomistudier på University of Lincoln. Har varit Ordförande i Svenska 
Pokerförbundet under 2,5 år samt spelat poker på heltid under flera år.

Aktuella uppdrag
Orgnr Företag Befattning i styrelsen  Fr.o.m. – T.o.m
556797-0883 Askims Advokatbyrå AB Ledamot 2010-01-29 
556708-1368 MAQS Law Firm Advokatbyrå Holding AB Extern firmatecknare 2009-04-01 
556697-4910 Cavidi AB  Ledamot 2010-07-05 
556573-7532 Speedy Lee Asian Foodcourt AB Suppleant 1999-12-06 
556559-7092 MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Extern firmatecknare 2009-03-30 
556541-6475 Interactive Visual Simulation Ledamot 2003-11-01
 International Gothenburg AB 
556531-3714 Prosolvia Systems Aktiebolag Ledamot 1998-06-25 
556486-4386 Prosolvia Clarus Aktiebolag Ledamot 1998-07-01 
556443-6219 AKTIEBOLAGET LEE & PARTNERS Suppleant 2003-10-30 
556439-9821 Duffy & Co Aktiebolag Ordförande 2007-06-18 
556281-6222 Henry Lee Restaurang Aktiebolag Suppleant 2003-10-30 
556217-8284 Sigma Holmstrands Aktiebolag Suppleant 1996-09-18 
 

Tidigare uppdrag
556722-2921 Panos Treasury AB Ordförande 2007-01-30 - 2009-05-05 
556708-7530 Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB Suppleant 2007-04-10 - 2008-07-09 
556694-0838 Hull Manufacturers Scandinavia AB Ordförande 2006-12-15 - 2008-12-15 
556668-9658 Najadvarvet Fastigheter Orust AB Ordförande 2005-10-20 - 2008-12-15 
556411-6746 Sigma Service Aktiebolag Suppleant 2003-10-31 - 2009-08-19 
556160-8612 Sigma Engineering Aktiebolag Suppleant 2003-10-31 - 2009-08-19 
556145-7325 Najadvarvet AB Ordförande 2005-10-20 - 2008-12-15 
556129-5733 Sigma Metallextraktion Aktiebolag Suppleant 2003-10-30 - 2009-08-19

STYRELSELEDAMOT 
Bob Lee 
 

Född: 1967 Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier 
Adress: Nås genom Bolagets adress

Bob har under drygt 20 års tid varit verksam som affärsjurist och har i stor utsträckning specialiserat sig 
på juridiken kring företagsförvärv, finansiering samt börs- och aktiemarknadsfrågor. Som rådgivare i över 
200 större transaktionsuppdrag har Bob bland annat medverkat till börsnoteringar, förvärv/försäljning av 
privata och börsföretag, kapitalanskaffningar, riskkapitalinvesteringar och emissioner av olika finansiella 
instrument. Med erfarenhet som bolagsjurist och från ett flertal styrelseuppdrag har han dessutom särskild 
inblick i detta område från ett företagsperspektiv. 

STYRELSELEDAMOT 
Peder Månsson

Född: 1979 Aktieinnehav i Bolaget: 50 000 B-aktier 
Adress: Nås genom Bolagets adress

STYRELSELEDAMOT 
Cem Yeter 
 

Född: 1972  Aktieinnehav i Bolaget: 96 875 A-aktier och 
8 732 B-aktier privat 
Adress: Nås genom Bolagets adress

Grundare och tidigare VD 5050 Poker Holding AB. Tf VD Mastiff AB.



Anklagelser och/eller sanktioner  
från myndighet
Ingen medlem i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller  
kontrollorgan har mottagit någon form av anklagelse och/
eller sanktion från myndighet mot deltagande i Bolagets 
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha 
ledande eller övergripande funktioner hos en emittent under 
åtminstone de senaste fem åren.

Väsentliga avtal 
Bolaget har ingått följande avtal av väsentlighet:
•	 Microgaming,	 Poker/Casino,	 sex	 månaders	 ömsesidig 
 uppsägningstid (kan förlängas).
•	 Tain,	 Sportsbetting/Casino,	 t.o.m.	 april	 2013	 därefter	 
 ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Transaktioner och avtal med närstående 
och nyckelpersoner 
Närstående transaktioner finns med CAWE Invest AB där 
5050 Poker Holding AB:s VD även är VD och där Bolagets  
anställningsavtal ligger. I övrigt finns inga närstående  
transaktioner. 

Försäkringar
Bolaget har en företagsförsäkring med Trygg Hansa. 

Information om emissionens  
garantiåtaganden
Det finns teckningsförbindelser med tidigare aktieägare 
som uppgår till 2 106 456 kr, vilket motsvarar 42,13 procent 
av emissionen. Av detta belopp utgör 870 243 kr tecknings-
förbindelser genom kontant betalning och 1 236.213 kr  
teckningsförbindelser genom kvittning av lån. Tecknings-
förbindelser har upprättats med: 5050 Poker S.A., 1.236.213 
kr genom kvittning av lån och 312 598 kr genom kontant 
betalning; Viktor Wessman, 67 465 kr genom kontant  
betalning; Oskar Silow, 82 418 kr genom kontant betalning;  
Mattias Eriksson, 6 750 kr genom kontant betalning;  
Fredrik Andrén, 238 512 kr genom kontant betalning; Lay 
Line Partners AB, 62 500 kr genom kontant betalning; Peder 
Månsson, 100 000 kr genom kontant betalning.

information
ÖVRIG 
Organisationsnummer och säte
5050 Poker Holding AB:s organisationsnummer är 556723-
2573. Bolaget har sitt säte i Göteborg. Bolagets besöksadress 
är Sockerbruket 15, 414 51  Göteborg. Telefonnummer är 
0704-312100. 
 
Styrelsens arbetsformer
5050 Pokers styrelse väljs för ett år i taget. Styrelsens  
arbete regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för 
styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för 
styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning 
och attestordning. Ingen av styrelseledamöternas privata 
intressen står i strid med Bolagets intressen.
 
Styrelsearvode 
Ersättning till styrelsen under 2011 uppgår till 300 KSEK. De 
styrelseledamöter som erhåller lön från 5050 Poker Holding 
AB genom anställning erhåller dock ej något styrelsearvode. 

Bolagsstyrning
5050 Poker följer inte Svensk Kod för Bolagsstyrning men 
Bolagets styrelse kommer att hålla sig underrättad om den 
praxis som skapas och avser att tillämpa koden i de stycken 
den kan anses vara relevant för Bolaget och aktieägarna.

Ersättningar till VD
Ersättning till VD uppgår till 600 000 kr exklusive moms per 
år och debiteras från CAWE Invest AB.   

Ersättningar till övriga ledande  
befattningshavare i Bolaget
CFO debiteras från CAWE Invest AB med 432 000 kr per år. 

Konkurser och likvidationer
Inga styrelseledamöter och eller ledande befattningsha-
vare har under de senaste fem åren varit verksamma som 
styrelseledamot eller i ledande ställning i bolag som försatts 
i konkurs eller varit föremål för likvidation. 
 
Uppgift om eventuell dom i  
bedrägerirelaterat mål
Ingen av angivna personer i Bolagets förvaltnings-, lednings-  
eller kontrollorgan är dömda i bedrägerirelaterat mål.
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First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs 
av NASDAQ OMX Stockholmsbörsen AB. Bolag vars 
aktier handlas på First North är inte skyldiga att 
följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett  
mindre omfattande regelverk anpassat till företrädes-
vis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett 
bolag vars aktier handlas på First North kan därför 
vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat 
bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North 
har en Certified Adviser som övervakar att Bolaget 
lever upp till First Norths regelverk för informations- 
givning till marknaden och investerare. Certified  
Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp  
till handel på First North. NASDAQ OMX Stockholms- 
börsen AB godkänner ansökan om upptagande till  
sådan handel.

 
5050 Poker Holding AB:s Certified Adviser kommer 
att vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Box 
2108, 403 12 Göteborg, 031-745 50 00.

Kalender för rapporter
Q2-rapport  29 augusti 2011
Q3-rapport  21 november 2011

Revisorns granskning
Revisorn har granskat den finansiella informationen 
som innefattas av detta memorandum. Revisorn har ej 
granskat övriga delar av memorandumet. 

Övrigt
Inga fysiska eller juridiska personer inblandade 
i Erbjudandet har några ekonomiska eller andra  
relevanta intressen som har betydelse för Erbju- 
dandet. Aktierna i 5050 Poker Holding AB är inte 
föremål för erbjudande som lämnats till följd av  
budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Det  
har inte förekommit några offentliga uppköps- 
erbjudanden i fråga om 5050 Pokers AB:s aktier under 
det innevarande eller föregående räkenskapsåret. 

Pensionsavtal och sjukförsäkring 
Det finns inga pensions- eller sjukförsäkringsavtal i 
5050 Poker i nuläget. 

Tvister 
5050 Poker koncernen är inte part i tvist, rättegång, 
skiljeförfarande eller annan rättslig sak, vilket beräk-
nas få någon beaktningsvärd betydelse för Bolagets 
ekonomiska resultat eller ställning. Det föreligger 
inte heller några för styrelsen kända förhållanden 
som skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande 
eller som skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska 
ställning i väsentlig mån. 
  
Utdelningspolicy
Styrelsen har för avsikt att föreslå utdelning när  
Bolaget erhåller goda vinster och kassaflöden. Bolaget 
avser på sikt dela ut 50 procent av vinsten årligen. 
 
Licenser, patent och övriga varumärken
Bolaget innehar inga licenser, patent eller övriga  
varumärkesskydd.
 
Aktieägaravtal
Inga aktieägaravtal finns.

Options- och incitamentsprogram
Inget optionsprogram eller övrigt incitamentsprogram 
föreligger.

Information från tredje man
Den information i memorandumet som är inhämtad 
från tredje man har såvitt Bolaget känner till åter-
givits korrekt och inga uppgifter har utelämnats på 
ett sätt som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande.
 
Handlingar som hålls tillgängliga
5050 Poker Holding AB:s bolagsordning, samt räken-
skaper för perioderna 2008-2010 finns tillgängliga 
elektroniskt på Bolagets hemsida www.5050poker.
com under emissions-perioden.



bolag och värdepappersfonder gäller särskilda skatteregler. 
Juridiska personer beskattas för utdelningen i inkomst-
slaget näringsverksamhet med en skattesats om 26,3%. Om 
aktieinnehavet anses vara näringsbetingat är utdelningen 
skattebefriad.

 
Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent. 
För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 28 
procent. För vissa juridiska per soner gäller särskilda regler. 
För aktiebolag och ekonomiska föreningar är utdelning på 
näringsbetingat innehav skattefri. Skattefrihet för utdel-
ning på no terade andelar förutsätter dessutom att andelarna 
innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år 
från det att andelarna blivit näringsbetingade hos inneha-
varen. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid 
utdelningstillfället. Om andelarna avyttras innan kravet på 
innehavstid är uppfyllt kan dock lämnad utdelning komma 
att tas upp till be skattning under ett senare beskattningsår.

 
Arvs- och gåvobeskattning
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 
slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid 
förvärv av aktier genom arv eller gåva.

 
Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning 
från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen 
är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras 
genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt 
bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan 
dock utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade förele-
gat om det utländska Bolaget hade varit ett svenskt företag. I 
Sverige är det normalt Euroclear, som svarar för att kupong-
skatt innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade,  
svarar förvaltaren för kupongskatteavdrag.

i Sverige 
SKATTEFRÅGOR
Allmänt
Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande 
information om beskattningen av kapitalinkomster för 
privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. 
Sammanfattningen är baserad på bestämmelser som gällde  
vid tryckningen av detta memorandum. Dock bör varje per-
son som överväger att köpa aktier konsultera sin skatte-
rådgivare om vilka konsekvenser ett innehav och eventuell 
framtida försäljning kan innebära. För fysiska och juridiska 
personer bosatta i Sverige gäller nuvarande skatteregler i 
samband med detta emissionserbjudande. Beskrivningen 
gäller inte i utlandet hemmahörande personer och heller 
inte i de fall där aktier innehas som omsättningstillgång i 
näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag.
 
Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
För fysiska personer hemmahörande i Sverige och svenska 
dödsbon beskattas reavinster och utdelningar i inkomst-
slaget kapital med en statlig inkomstskatt på 30%. Re-
alisationsförluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital 
med 70% av förlusten. Realisationsförluster på marknads-
noterade aktier och andra aktiebeskattade värdepapper är 
fullt avdragsgilla mot realisationsvinster under samma år, 
givet samma beskattningsslag. För realisationsförluster som 
inte dragits av mot vinst på marknadsnoterade aktiebeskat-
tade värdepapper medges avdrag i inkomstslaget kapital 
med 70% av förlusten. Uppkommer underskott i inkomst-
slaget kapital medges reduktion av skatten samma år.  
Skattereduktion medges med 30% på underskott upp till 
100.000 kr. Underskott kan inte ackumuleras för att skapa 
kvittningsmöjligheter senare beskattningsår.
 
Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer är hela reali-
sationsvinsten och utdelning skattepliktiga samt hela reali-
sationsförlusten avdragsgill. Juridiska personer beskattas i 
inkomstslaget näringsverksamhet med 26,3 % statlig skatt. 
Avdrag för realisationsförluster på aktier som innehas som 
kapitalplacering medges endast mot realisationsvinster på 
aktiebeskattade värdepapper. För investmentbolag, handels-
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erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med  
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan  
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och 
i den mån detta inte kan skev genom lottning.
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission endast ge ut aktier av serie A eller aktier av serie 
B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är serie 
A aktier eller aktier av serie B, äga företrädesrätt att teckna 
nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränk-
ning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller  
kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.
 Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädes-
rätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av  
teckningsoptioner och konvertibler.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya 
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal 
aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall 
gamla aktier av visst aktieslag - i förhållande till sin andel 
inom aktieslaget - medföra rätt till nya aktier av samma  
aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränk- 
ning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig  
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

  
§ 7 Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter utan 
suppleanter.
 Bolaget skall ha 1 - 2 revisorer med högst 2 revisors- 
suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
Bolagsstämman skall hållas i Göteborg.
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas 
skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stäm-
man. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas 
tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall 
annonseras i Dagens Industri.
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är 5050 Poker Holding AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 verksamhet 
Föremålet för Bolagets verksamhet är att äga och förvalta 
dotterbolagsaktier, att bedriva konsultverksamhet inom  
Internetspelmarknaden samt idka därmed förenlig  
verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst  
2.000.000 kronor.
 Aktier får utges i två serier, serie A och serie B. Aktier  
av serie A får utges till ett antal av högst 5 000 000 och  
aktier av serie B till ett antal motsvarande hela aktie- 
kapitalet. A-aktier medför 1 röst och B-aktier medför 0.1 
röst. A-aktier skall på begäran av A aktieägare omvandlas 
till B-aktier i nedan angiven ordning.
 Framställning om omvandling skall göras skriftligen till 
Bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som 
önskas omvandlade, och om omvandlingen inte skall avse 
vederbörande hela innehav av A aktier, vilka av dessa som 
omvandlingen skall avse. Styrelsen för Bolaget är skyldig att 
på det efter framställningen närmast följande styrelsemöte 
behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål  
anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd 
när registrering skett.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 2.500.000 och högst 
10.000.000 stycken.
 
§ 6 företrädesrätt
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut nya aktier av serie A aktier och aktier 
av serie B, skall ägare av serie A aktier och aktier i serie 
B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma ak-
tieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut 
äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med 
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare 
till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda  

för 5050 Poker Holding AB (publ) (556723-2573)

BOLAGSORDNING 
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§ 9 Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels 
vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken som avses i 
7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), 
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, 
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl. 
16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sist- 
nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helg-
dag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två 
biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta 
enligt föregående stycke.
 

§ 10 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser 
öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till 
dess ordförande vid stämman valts.

§11 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räken-
skapsårets utgång. 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1) Val av ordförande vid stämman.

 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3) Godkännande av dagordning.

 4) Val av en eller två justeringsmän.

 5) Prövning av om stämman blivit behörigen  
  sammankallad.

 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och  
  revisionsberättelse samt, i förekommande fall,  
  koncernredovisning och koncernrevisions- 
  berättelse.

 7) Beslut:
  (a)om fastställande av resultaträkning och   
  balansräkning, samt, i förekommande fall,  
  koncernresultaträkning och koncern- 
  balansräkning

  (b)om disposition beträffande Bolagets vinst 
  eller förlust enligt den fastställda balans- 
  räkning

  (c)om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och  
  verkställande direktör när sådan förekommer.
 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande  
  fall, revisorsarvoden.
 9) Val till styrelsen samt val av revisionsbolag eller  
  revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
 10) Annat ärende som ankommer på stämman  
  enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 13 avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämn-
ingsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument. 

   
Denna bolagsordning har antagits på  

årsstämma den 26 april 2011.
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RESULTATRÄKNING, KONCERNEN
resultaträkning, koncernen år 2010 2009 2008

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning 22 443 514 10 123 272 13 392 198
Summa intäkter 22 443 514 10 123 272 13 392 198

Kostnader direkt hänförliga till spelverksamheten -19 869 027 -8 554 708 -7 759 566
Bruttoresultat 2 574 487 1 568 564 5 632 632

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 969 883 -2 059 554 -6 286 951
Avskrivningar av materiella och 
Immateriella anläggningstillgångar -168 533 -132 868 -155 413

Summa kostnader -2 138 416 -2 192 421 -6 442 364

RÖRELSERESULTAT 436 072 -623 857 -809 732

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 459 495 1 507
Räntekostnader och liknande resultatposter -67 493 -17 949 -215 877

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 371 037 -641 311 -1 024 102
Skatt på årets resultat 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 371 037 -641 311 -1 024 102 
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BALANSRÄKNING, KONCERNEN
balansräkning, koncernen år 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Imateriella anläggningstillgångar
Utgifter för utvecklingsarbete samt licenser 268 616 125 974 181 839

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 51 920 0 114 767

Summa anläggningstillgångar 320 536 125 974 296 606

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 13 197 739 4 712 400 49 178
Förutbetalda kostnader och uppupna intäkter 105 628 4 400 8 800
 13 303 366 4 716 800 57978

Kassa och bank 3 269 408 481 662 162 787

Summa omsättningstillgångar 16 572 774 5 198 461 220 765

SUMMA TILLGÅNGAR 16 893 310 5 324 436 517 371

BALANSRÄKNING, KONCERNEN
balansräkning, koncernen år 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Egat kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 500 000 500 000 500 000
Övrigt tillskjutet kapital 1 472 470 1 472 470 1 077 470
Summa bundet eget kapital 1 972 470 1 972 470 1 577 470

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -2 286 474 -1 645 163 -621 061
Årets resultat 371 037 -641 311 -1 024 102
Omräkningsdifferens 95 012 103 595 28 446
Summa fritt eget kapital -1 820 425 -2 182 879 -1 616 717

SUMMA EGET KAPITAL 152 045 -210 409 -39 247

SKULDER
Långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 224 713 19 000 188 929
Övriga skulder 16 157 637 4 962 011 44 694
Skatteskulder 241 977 374 608 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 116 938 179 225 322 995
Summa kortfristiga skulder 16 741 265 5 534 845 556 618

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 893 310 5 324 436 517 371
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KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN
kassaflödesanalys, koncernen år 2010 2009 2008 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 426 072 -623 857 -1 024 102

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 168 533 132 868 155 413
  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 604 605 -490 989 -868 689 
före förändringar i rörelsekapital   

Förändring av rörelsekapital

Förändring av fordringar -8 586 567 -4 658 822 -5 525 512
Förändring av skulder 11 206 420 4 978 277 5 672 745
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 619 854 319 405 147 234

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -333 653 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -52 800 0 -55 203
Kassaflöde från investeringsverksamhet -386 453 0 -55 203

Finansieringsverksamheten

Valuta- och omräkningsdifferenser 450 847 58 553 -30 748
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 450 847 58 553 -30 748

ÅRETS KASSAFLÖDE 2 787 746 321 301 2 326

Likvida medel vid årets början 481 662 160 461 160 461
Likvida medel vid årets slut 3 269 408 481 662 162 787

ÅRETS KASSAFLÖDE 2 787 746 321 201 2 326



Revisionsberättelse
2010
Till årsstämman i 5050 Poker Holding AB (publ)
Org.nr 556723-2573

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokför-
ingen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i 5050 
Poker Holding ab (publ) för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31.  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings-
lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är 
att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av 
min revision.

 
Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög 
men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En  
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och  
annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också  
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när 
de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att  
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har 
jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års- 
redovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

 
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

 
Jag tillstryker att årsstämman fastställer resultaträkningen och  
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar  
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

 
Göteborg den 12 april 2011 

 
Urban Rudén 

Godkänd revisor

REVISIONSBERÄTTELSER
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Revisionsberättelse
2009 

Till årsstämman i 5050 Poker Holding AB (publ)
Org.nr 556723-2573
 
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning i 5050 Poker Holding ab 
(publ) för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlin-
garna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 
årsredovisningen, koncernredovisning och förvaltningen på grundval 
av min revision.
 
Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög 
men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinci-
perna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som  
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat  
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings-
lagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan.
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en rättvisande bild av Bolagets resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.
 
Jag tillstryker att årsstämman fastställer resultaträkningen och  
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar  
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

 
Göteborg den 4 juni 2010 

 
Urban Rudén 

Godkänd revisor
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Revisionsberättelse
2008
Till årsstämman i 5050 Poker Holding AB (publ) 
Org.nr 556723-2573
 
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokförin-
gen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i 5050 
Poker Holding ab (publ) för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings-
lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är 
att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av 
min revision.
 
Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög 
men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En  
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkstäl-
lande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelse-
fulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören 
gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvars-
frihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i Bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser 
att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.  
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och  
koncernredovisningens övriga delar.
 
Jag tillstryker att årsstämman fastställer resultaträkningen och bal-
ansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten 
i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

 
Göteborg den 28 maj 2009  

 
Urban Rudén 

Godkänd revisor
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Robert Frost - “The Road Not Taken” 1920

“Two roads diverged in a wood, 
and I - I took the one less traveled by,
And that has made all the difference”



5050 Poker Holding AB (publ)

Sockerbruket 15

414 51  Göteborg

Thenberg & Kinde Fondkommission AB 

Västra Hamngatan 19-21 

411 17 Göteborg 


