


Animated Games Sweden AB grundades av 

Daniel Sahlin under sommaren 2013 med 

ett syfte att skapa ett mer tekniskt 

utvecklat och socialt kasino. Verksamheten 

startades och lanserade sin första produkt 

BlingCity Casino under våren 2014.

Styrelsen och grundaren bestämde under 

våren 2016 att bygga om varumärket 

BlingCity Casino till CasinoWilds och göra 

det än mer mobilanpassat. Det togs även 

beslut om att göra om BlingCity Casino till 

ett socialt casino som skall marknadsföras 

på den amerikanska samt delar av den 

asiatiska marknaden. Nya ägare med lång 

börs- och kasinoerfarenhet kom samtidigt 

in i bolaget och bildade en ny styrelse.

Animated Games Sweden AB Strategi och Produktportfölj

CasinoWilds är en nylansering och stor 

förbättring av kasinot Blingcity.com och 

kommer att bli ett kasino som är mer 

användarvänligt, mobilanpassat och som har 

kundens lojalitet i fokus. Konceptet är

ett mer utvecklat nivåsystem med 

inkluderande samlingsfunktioner för spelaren 

samt ett inbyggt lojalitetssprogram för att 

öka kundernas Life Time Value ”LTV”. Detta 

kommer även att ge kunderna en roligare 

upplevelse och skapa ett större engagemang 

från kundens sida. Casinowilds kommer att 

vara ett renodlat kasino där man spelar för 

riktiga pengar.

Syftet med namnet och fokus på symboler 

som ”Wilds” och ”Jokers” är den att det är just 

sådana symboler som är förknippade med 

stora vinster och jackpots för spelarna, så 

tanken är att konceptet skall stärkas med 

känslan av stora vinster och ”på CasinoWilds 

är man en vinnare”.

CasinoWilds skall i första hand lanseras på 

den nordiska marknaden och under 2017 

lanseras på utvalda tillväxtmarknader.

BlingCity Casino skall utvecklas till ett unikt 

socialt casino koncept med ”in gaming 

revenue” möjligheter.

Eftersom spelmarknaden fortfarande växer 

med hög intensitet, finns det goda 

möjligheter nu att lansera en ny 

spelprodukt i Norden. Konkurrensen är 

dock stor och man måste vara innovativ för 

att ta marknadsandelar vilket vi kan vara 

eftersom vi har en egen plattform som bas.

Casinomarknaden i Sverige ökade med 7% 

från 2014 till 2015, upp till 8 miljarder SEK 

(källa, Lotteriinspektionen). Marknaden 

förutspås växa i genomsnitt med 11% i 

övriga Europa och resten av världen fram 

till 2019 (källa, ReportBuyer). 

Kasinoanvändandet på mobila enheter 

växer mycket snabbare än den övriga 

kasinomarknaden.

Spelindustrin



•  Attrahera kunder via Digitala Medier, Affiliatesidor, Sökoptimering eller via organisk tillväxt

•  Nytt koncept med ett starkt namn och varumärke i CasinoWilds

•  Kontakta de som inte gör insättning vid första försöket och ge de ett förmånligt erbjudande

•  Få kunderna att förstå värdet med lojalitetsprogrammet och samlingsmekanismen via mail 

och sms

•  Kunderna växlar upp i nivåer och blir delaktig i tävlingar och en poängsamlingsmekanism, 

vilket leder till nöjdare kunder och som ger ett högre LTV.

•  Identifierar kunder som spelar högt och ger de VIP-status. Genom ett eget program i 

plattformen identifieras de kunder som har ett högre värde för bolaget med automatik. Detta 

underlättar vård av VIP spelare.

* Målet är att ha kunderna kvar i snitt 5 månader och uppnå ett LTV på minst €600 per deponerande kund.

Affärsmodellen

Animated Games Sweden AB genomför en nyemission om max 6 mkr till en värdering om 

17.3 mkr pre money. Bolaget har idag 8 642 676 aktier. Pris per aktie är satt till 2 kr. 

Teckningstid är mellan 9 maj till 3 juni 2016.

Vårt erbjudande

Teckningstid:

Pris per aktie:

Antal aktier upp till försäljning:

Maxbelopp som tas in:

Värdering Pre-Money:

11 Maj – 3 Jun 2016

2 Sek

3 Miljoner Sek

6 Miljoner Sek

17.3 Miljoner Sek



•  Bolaget står i ett spännande skede där tidigare investeringar i produkten nu möjliggör snabb 

expansion med varumärket CasinoWilds.com med egna Meta-funktioner och samlingsspel.

•  Egenutvecklad unik plattform som är byggd för att kunna hantera mikrotransaktioner, 

samlingsmekanismer och som innefattar ett eget system för bonushantering och 

lojalitetspoäng.

•  Plattformen och dess system har vidareutvecklats under 2015-16, där bland annat fokus har 

legat på ökad prestanda och säkerhet. Dessutom har förutsättningarna för att addera 

ytterligare brands på plattformen tillkommit.

•  NGR har gått från att vara volatil och negativ över tid till att under våren bli stabil och positiv 

efter korrigering av bonushantering mot Netent. NGR summeras till €38,000 i snitt under 

våren 2016 och för helåret (12 senaste månaderna) var omsättningen €533,000, utan någon 

marknadsföring

•  Pågående projekt med att integrera systemet mot fler spelleverantörer än Netent och Play´n 

Go ger möjlighet att nå ut till nya marknader och kunder, exempelvis med live-casino 

produkter. För att sänka risken att enbart fokusera på den svenska marknaden kommer 

Casinowilds från 2017 att översättas till flera språk och planerna är en i första hand att 

lansera casinot på den Australienska marknaden. Flera tillväxtmarknader kommer 

utvärderas.

Verksamheten idag

Kapitalet kommer att användas till framförallt tre delar

Juni / Juli 2016

Juni / Juli

Aug - Okt

Jun - Sep

Juni / Juli

Aug mid

Aug - Dec

Nov / Dec

Front End, utveckling för CasinoWilds koncept

Integration av fler Mobilspel samt Live Casino

Utveckling av det sociala kasinokonceptet påbörjas

Anställning av nyckelpersoner inom:

VD/Affärsledning, Casino Management, Senior Affiliate

Management och Front End utveckling

Beta Test och Soft Launch

PR och Launch av CasinoWilds (Officiell)

Marknadsföring och expansion, fram till notering på First North

Notering på First North

*Varav minst 3 Mkr används till marknadsföring av Casinowilds under2016



ANMÄLNINGSSEDEL OCH FULLMAKT
Anmälan om teckning av st aktier via riktad emission i Animated Games 

Sweden AB (556939-2987)

Insändes till (via post eller som skannad kopia):

Undertecknad anmäler sig härmed enligt nedan angivna villkor för teckning av _________________ st 

aktier i Animated Games Sweden AB, organisationsnummer 556939-2987.

Ofullständigt eller felaktigt ifylld eller sent inkommen anmälningssedel kan komma att lämnas 

utan avseende. Animated Games Sweden AB:s styrelse har rätt att förlänga anmälningstiden. 

Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel.

Observera att denna anmälan är bindande för undertecknad. Genom undertecknande av denna 

anmälningssedel befullmäktigas Johan Lundquist, personnummer 600905-0037, att för 

undertecknads räkning verkställa teckning av aktier i enlighet med vad som angivits i denna 

anmälningssedel.

Erhållandet eller insändandet av denna anmälningssedel innebär inte någon garanti för 

undertecknad att teckna aktier. Animated Games Sweden AB:s styrelse beslutar vilka av de 

intressenter som anmält sig för aktieteckning som teckning sker.

Animated Games Sweden

c/o Graviton AB

Biblioteksgatan 1, 4tr

111 36 Stockholm

Epost: info@graviton.se

Sista anmälningsdag:

Pris

Likviddag:

2016-06- 03

2 kr per aktie

7 dagar efter erhållande

av avräkningsnota

Efternamm/Firma

Adress

Postnummer

Ort och datum

Tilltaalsnamn

Postort

Personnummer/Organisationsnummer

Telefon dagtid

E-mail

Underskrift



ERBJUDANDET

Emissionsvolymen utan företrädesrätt för befintliga aktieägare är planerad till 6 000 000 kr, fördelade på

3 000 000 aktier, en var med ett kvotvärde om 0,10 kr. Detta motsvarar en aktiekapitalökning om högst

300 000 kr

Emissionskursen för de nya aktierna skall vara 2 kr per aktie. Överkursen skall föras till överkursfonden.

Befintliga aktier före emissionen uppgår till 8 642 676 aktier. Samtliga befintliga och nya aktier är av ett 

aktieslag.

Avräkningsnota kommer att av Animated Games Sweden AB:s styrelse skickas till de anmälda intressenter 

som skall teckna aktier. Animated Games Sweden AB:s styrelse beslutar löpande om vilka anmälda 

intressenter som skall teckna aktier.

Betalning för de nya aktierna skall erläggas med likvida medel i enlighet med av Animated Games Sweden AB

tillhandahållen avräkningsnota senast 7 dagar efter erhållande av avräkningsnotan. Om betalning inte erläggs 

i enlighet med avräkningsnotan har Animated Games Sweden AB:s styrelse rätt att överföra teckningsrätten 

till annan anmäld intressent. Om Animated Games Sweden AB härvid inte erhåller den fulla emissionslikviden 

vid en sådan sekundär teckning, skall den ursprungliga tecknaren ersätta sådan diskrepans.

Teckning av de nya aktierna kommer att ske genom fullmakt, av de anmälda intressenter som erhållit 

avräkningsnota och erlagt betalning i enlighet med densamma.

Andel i bolagets vinst är de nyemitterade aktierna berättigade till från och med räkenskapsåret 2016.

Aktietilldelning kommer att ske på styrelsemöte varvid ägarna till de nyemitterade aktierna registreras i 

Animated Games Sweden AB:s aktiebok. Animated Games Sweden AB kommer inte att utfärda aktiebrev.


