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Förbehåll 
 
Med ”PSI Spelinvest” eller (”Bolaget”) avses i detta Prospekt, beroende på sammanhanget, den svenska juridiska personen 
PSI Spelinvest AB (publ), med org-nr 556506-7302, eller den koncern vari PSI Spelinvest är moderbolag, eller ett dotterbolag 
i den koncernen. Med ”Koncernen” avses den koncern vari PSI Spelinvest är moderbolag. Med ”Erbjudandet” avses 
förestående nysemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med villkoren i Prospektet. Värdepapperet 
har upprättats enligt svensk rätt och är denominerat i svenska kronor (SEK). 
 
Detta prospekt ("Prospektet") har upprättats av PSI Spelinvest AB i enlighet med lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument samt Komissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG.Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i 
enlighet med lagen (1991:980) om handel med finsniella instrument. Godkännande av och registrering hos 
Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller 
fullständiga.  
 
ERBJUDANDET 
Erbjudandet enligt detta Prospekt riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller i 
övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som 
följer av svensk rätt. Detta Prospekt får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd 
enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses 
vara ogiltig. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United 
States Securities Act från 1993 (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada och får inte utbjudas eller försäljas, direkt 
eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där, annat än i sådana 
undantagsfall som ej kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 
 
FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION 
Föreliggande Prospekt innehåller framtidsinriktade antaganden och uttalande om framtida marknadsförhållanden, 
verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande PSI Spelinvests 
nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller 
liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identifieras utifrån 
sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana 
framtidsinriktade uttalanden, bland annat till följd av risker och andra faktorer som PSI Spelinvests verksamhet påverkas av. 
Uttalanden om framtidsutsikter i detta Prospekt är gjorda av styrelsen för PSI Spelinvest och är baserade på nuvarande 
marknadsförhållanden. Ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren bör vara uppmärksam på att dessa, 
liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. De siffror som redovisas i detta Prospekt har i vissa fall 
avrundats, varför tabeller inte alltid går jämt ut. 
 
INFORMATION FRÅN TREDJE PART 
Detta Prospekt innehåller hänvisningar till information och marknadsundersökningar framställda av tredje part. I 
Prospektet har intagits information hämtad från diverse publikationer. Inga av dessa parter har, såvitt PSI Spelinvest 
känner till, några väsentliga intressen i PSI Spelinvest. PSI Spelinvest har vidare inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller 
annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen för PSI Spelinvest eller BBE Servisen 
Business Development AB (”BBE Servisen”) påtar sig något ansvar för riktigheten i sådan i Prospektet intagen information. 
Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Informationen som ingår i Prospektet har dock återgivits korrekt och, såvitt 
PSI Spelinvest känner till och kan försäkra sig, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande.  
 
TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR 
Alla rapporter, brev och andra handlingar, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som till någon del 
ingår eller hänvisas till i detta prospekt kan på begäran inhämtas hos PSI. Historisk finansiell information, bolagsordning 
samt all offentliggjord information finns att tillgå på PSI:s hemsida (www.psispelinvest.se).   
 
FINANSIELL RÅDGIVARE 
BBE Servisen har biträtt PSI Spelinvest i egenskap av finansiell rådgivare och vid upprättande av Prospektet. Innehållet i 
Prospektet baseras på information som har tillhandahållits av PSI Spelinvest. BBE Servisen har granskat informationen och 
vidtagit vedertagna åtgärder för att förvissa sig om att information som lämnas i Prospektet är riktig samt så objektiv, 
balanserad och fullständig som möjligt. Styrelsen för PSI Spelinvest är ansvarig för Prospektet. 
 
TVIST 
Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras enligt svensk lag och svensk domstol exklusivt.  
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Innehållsförteckning 
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20.! Adresser ______________________________________________________________________ 63!
 
 
 
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
 
Aktieägarna äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare 
äger. För varje aktie som ägs i bolaget på avstämningsdagen ges rätt att teckna två (2) nya aktier. 
 
Teckningskurs   0,07 kronor 
Handelspost  10 000 aktier 
Avstämningsdag  16 juli 2008 
Teckningsperiod  21 juli – 4 augusti 2008  
ISIN kod   SE0001661729  
 
 
TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION  
 
Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 
 
PSI lämnar ekonomisk information enligt följande plan:  
31 augusti 2008  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2008 
30 november 2008 Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2008 
 
Februari 2009  Bokslutskommuniké 2008  
April 2009  Årsredovisning 2008 
 
Nästa ordinarie årsstämma under våren 2009.  
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1. SAMMANFATTNING 
 
Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan skall ses som en introduktion till 
prospektet. Varje beslut om att investera i aktier i PSI skall grunda sig på en bedömning av prospektet i 
sin helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan 
bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. Styrelsen får göras ansvarig för 
uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen bara om sammanfattningen är vilseledande eller 
felaktig i förhållande till de andra delarna i prospektet.  Det bör speciellt betonas att PSI är ett relativt 
ungt företag i utveckling, varför riskerna med en investering i Bolaget måste beaktas extra noga. 
Riskerna belyses på sida 7-10 i detta prospekt.   
 
 
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
 
Aktieägarna äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare 
äger. För varje aktie som ägs i bolaget på avstämningsdagen ges rätt att teckna två (2) nya aktier. 
 
Teckningskurs   0,07 kronor 
Handelspost  10 000 aktier 
Avstämningsdag  16 juli 2008 
Teckningsperiod  21 juli – 4 augusti 2008  
ISIN kod   SE0001661729  
 
 
EN BRANSCH I TILLVÄXT   
 
Tillväxttakten för Internetbaserat spel är fortsatt hög med 15-20 procent per år. Trenden fortsätter mot att 
en allt större del av den totala spelmarknaden går mot Internetbaserade spel. Konkurrensen inom 
Internetbaserad spelverksamhet har de senaste åren skärps och kommer sannolikt att skärpas ytterligare 
framöver. De mindre nätbolagen försvinner och de stora blir allt starkare genom att aktörer med direkt eller 
indirekt ekonomiskt intresse i spelverksamhet ingår samarbetsavtal eller köps upp.  
 
 
PSI SPELINVEST 
 
Två av de mest intressanta spelformerna på Internet är Poker och Bingo. Det är därför ingen tillfällighet att 
det är på dessa två spelområden PSI valt att lägga sin största fokus initialt. PSI bedriver för närvarande två 
bingo- och tre pokersajter med sammantaget över 80 000 registrerade spelare. Därutöver äger PSI ett 
kundtjänst- och ett marknadsföringsbolag med fokus på spelbranschen.  
 
 
VISION  
 
PSI:s vision är att bygga upp en företagsgrupp av tillväxtbolag i den Internetbaserade spelvärlden – Ett 
växthus i spelvärlden.  
 
 
AFFÄRSIDÉ  
 
PSI:s affärsidé är att förvärva och utveckla Internetbaserade spelbolag. Investeringar görs i bolag med god 
lönsamhetspotential och med möjlighet till stark tillväxt. PSI skall vara en aktiv ägare och utnyttja 
tillväxten och konsolideringen i den Internetbaserade spelbranschen.  
 
 
MÅL  
 
Bolagets övergripande målsättning är att skapa god lönsamhet, substanstiell tillväxt och därmed mervärde 
för aktieägarna. PSI:s ambition är att bli ett ledande investeringsbolag inom den Internetbaserade 
spelbranschen.  
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HISTORIK   
 
PSI startade sin nuvarande verksamhet hösten 2005 av affärsmän och erfarna spelare som såg stora 
möjligheter i den Internetbaserade spelbranschen. Nedan viktiga milstolpar i Bolagets historik: 
 
! Vintern 2006  66Poker förvärvas 
! Våren 2006  Bolaget får en styrelse med lång och bred erfarenhet från spelbranschen.   
! Våren 2006  PSI:s vision och affärsidé fastställs 
! Sommaren 2006 Wasapoker och I Want Help förvärvas 
! Vintern 2006/2007 PartyBux förvärvas 
! Vintern 2006/2007 Erik123.com lanseras 
! Vintern 2006/2007 Minbingo.com lanseras 
! Vintern 2006/2007 29 procent av Hagel & Dis förvärvas 
! Juni 2007  Notering på First North 
! November 2007 Lyckobingo.com förvärvas 
 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING   
 
PSI har de senaste tre åren byggt upp en företagsgrupp av tillväxtbolag i den Internetbaserade spelvärlden. 
Idag bedriver PSI, genom dotterbolag på Malta, operativ spelverksamhet med två bingosajter 
(Minbingo.com och Lyckobingo.com) och tre pokersajter (Erik123.com, Wasapoker.com och 
66Poker.com). Därutöver driver PSI ett kundsupportföretag (I Want Help) och ett affiliate 
marknadsföringsföretag (Partybux.com) som båda fokuserar exklusivt på spelbranschen.  
 
PSI utvecklar bolagen genom att tillföra kunskap och möjliggöra synergier genom stordriftsfördelar mellan 
bolag som ingår i PSI:s portfölj. PSI kommer att fokusera på effektiv marknadsföring och kundvård genom 
segmentering och kundlojalitetsprogram. Verksamheter inom den Internetbaserade spelbranschen har en 
påtaglig skalbarhet, för PSI innebär detta att Bolaget har möjlighet att växa kraftigt och ändå begränsa 
kostnader för personal och utveckling.   
 
 
TILLVÄXTSTRATEGI 
 
PSI kommer att fortsätta växa genom förvärv av entreprenörsledda bolag, men också genom att utveckla 
egna spelsajter. Strategin är att utnyttja de affärsmöjligheter, behov och nischer som formas i kölvattnet på 
online spelmarknadens snabba utveckling. Marknaden befinner sig i fortsatt stark tillväxt och blir alltmer 
global, vilket skapar goda affärsmöjligheter. PSI kommer i huvudsak att förvärva bolag som har ett positivt 
kassaflöde och som redan uppnått lönsamhet och där bolagets ägare ser fördelar med att ingå i en större sfär 
med nya utvecklingsmöjligheter.  
 
 
PSI:S OPERATIVA SPELVERKSAMHET   
 
All operativ spelverksamhet bedrivs i dotterbolag på Malta genom holdingbolaget PSI Holdings Ltd. PSI 
har fler anställda utomlands än i Sverige. PSI strävar efter att skapa en kostnadseffektiv och kompetent 
operationell struktur och kommer därför att behålla en liten fast organisation i Sverige.   
 
 
STYRELSE OCH LEDNING 
 
PSI har rekryterat en styrelse och en ledning med lång och bred erfarenhet från spelbranschen.   
Bolaget arbetar för närvarande med en modell där styrelsen är aktiv i den övergripande verksamheten. 
 
 
TEKNIK- OCH PLATTFORMSLÖSNINGAR 
 
All operativ spelverksamhet bedrivs i dotterbolag på Malta genom holdingbolaget PSI Holdings Ltd. PSI 
har initialt valt att inte självt investera i teknik- och plattformslösningar. Bolagets spelsajter verkar på olika 
spelplattformar. PSI kan, om så behövs, byta plattform. På detta sätt ökar PSI sin flexibilitet samtidigt som 
det minimerar behovet av personal.  
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REGLERAD SPELMARKNAD   
 
Spelmarknaden har i de flesta länder varit mycket hårt reglerad och offentliga spel om pengar har i många 
fall styrts av ett statligt monopol. Sverige är ett av de länder som har en kraftigt reglerad spelmarknad som i 
princip innebär att endast staten, hästsporten och folkrörelserna kan få tillstånd att anordna spel om pengar i 
Sverige. Detta innebär att anordnande av spel utan tillstånd och främjande av spel som inte har tillstånd 
eller som anordnas i utlandet är förbjudet. Emellertid ifrågasätts nu det statliga spelmonopolet i allt större 
utsträckning under trycket av EU-rätten. Det är PSI:s bedömning att de statliga spelmonopolen kommer att 
fortsätta att luckras upp då det krävs en anpassning till rättsutvecklingen inom EU.  
 
 
ETIK OCH SPELANSVAR 
 
PSI arbetar med spelansvar och etiska frågor inom en rad olika områden, till exempel genom 
produktutveckling, begränsande åtgärder, utbildning och information och ansvarsfull marknadsföring samt 
via branschsamverkan. PSI har utformat en etikpolicy tillsammans med Thomas Nilsson på Spelinstitutet 
och Pieter Remmers på Assissa Consultancy Europe. PSI är medlemmar i Global Gambling Guidance 
Group G4 (en internationell organisation för spelansvarsfrågor). Alla PSI:s bolag kommer att följa denna 
policy och hela tiden arbeta med spelansvar som ledstjärna. PSI:s bolag samarbetar även med ett antal 
ideella organisationer som ger råd till personer som har problem till följd av spel.   
 
 
RISKFAKTORER   
 
Allt företagande och investeringar i aktier är förenat med risktagande och en investering i PSI skall anses 
vara extra riskfylld då Bolaget befinner sig i en tidig expansionsfas. Även osäkerheten när det gäller 
rättsläget och utvecklingen inom spellagstiftningen i Sverige och utomlands är en betydande riskfaktor. 
Verksamheten i PSI är förenad med verksamhets- och branschrelaterade risker kopplade till legala risker, 
intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov, förmåga att hantera tillväxt, företagsförvärv, beroende av 
nyckelpersoner, konkurrens och valutakursförändringar. Risker i onlinespelverksamheten är relaterade till 
regleringen av marknaden, beroendet av licens, beroendet av externa parter för licenser och drift, 
konkurrens, marknadsföring, spelberoende, beroendet av Internet, säsongsvariationer, beroende av 
leverantörer, dataskydd, skatterisker och immateriella rättigheter. Ovannämnda risker utgör ett 
sammanfattande urval av riskfaktorer som har betydelse för PSI. För mer utförlig information se avsnittet 
”Riskfaktorer”.   
 
 
UTVALD FINANSIELL INFORMATION 
 
Avser koncernen, alla belopp i TSEK  1 jan 2008 1 jan 2007 1 jul 2006 1 jul 2005 
(om ej annat anges) 31 mar 2008 31 mar 2007 31 dec 2007 30 jun 2006 
Nettoomsättning 3 161 2 520 13 963 2 065 
Periodens resultat - 3 226 -4 202 - 28 031 - 6 963 
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,03 -0,07 – 0,45 – 0,21 
Bruttomarginal 73% 67% 51% n/a 
Rörelsemarginal -101% -168% -204% -336% 
Eget Kapital per aktie (SEK) 0,2 0,19 0,24 0,26 
Goodwill 11 444 6 952 11 444 5 647 
Övriga immateriella tillgångar 6 647 2 225 7 514 4 077 
Likvida medel 2 668 700 5 556 5 539 
Eget kapital 19 998 10 961 24 468 12 395 
Långfristiga skulder 0 0 0 0 
Kortfristiga skulder 3 207 1 172 2 899 3 636 
Balansomslutning 23 205 12 133 27 367 16 031 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  - 2 888 - 4 319 – 22 012 – 5 214 
Investeringar 0 0 16 261 9 368 
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2. RISKFAKTORER 
 
Allt företagande och investeringar i aktier är förenat med risktagande och en investering i PSI skall anses 
vara extra riskfylld då Bolaget befinner sig i en tidig expansionsfas. En investering i PSI, som är ett relativt 
nystartat företag som genomför investeringar i bolag inom Internetbaserade spel, är förbunden med högre 
risk än en investering i ett väletablerat börsbolag. Läsare av detta Prospekt uppmanas att särskilt beakta de 
risker som beskrivs i detta avsnitt. Faktorerna nedan är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte 
anspråk på att vara heltäckande. Alla investeringar i aktier innebär ett risktagande.  
 
 
2.1 VERKSAMHETSRELATERADE RISKER 
 
INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH FRAMTIDA KAPITALBEHOV  
Bolagets nuvarande verksamhet inleddes 2005. Bolaget har inte redovisat vinst på årsbasis utan har för sin 
finansiering varit beroende av externt kapital. Det kan inte sägas med säkerhet huruvida Bolaget kan 
komma att bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för sin framtida finansiering. Det kan vidare 
inte uteslutas att Bolaget även i framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns heller inte garantier 
för att nytt kapital kan anskaffas med säkerhet eller att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor för 
befintliga aktieägare. Om ytterligare externt kapital måste anskaffas via aktieemission riskerar befintliga 
aktieägare att få sitt ägande utspätt. Alternativt kan Bolaget förutom aktieemission även öka sin 
skuldsättning via lån för att anskaffa finansiering. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig 
omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan påverka Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs 
eller annan avveckling av Bolaget. Bolaget saknar i dagsläget rörelsekapital för den kommande 12 
månadersperioden. Mot denna bakgrund har revisorerna i sin granskningsrapport av den 8 april 2008 uttalat 
att företagets finansiering inte är säkerställd och att bolaget fortsatta verksamhet enligt deras bedömning är 
beroende av att framtida finansiering kan säkerställas.  
 
FÖRMÅGA ATT HANTERA TILLVÄXT 
Verksamheten har vuxit snabbt, vilket har ställt stora krav på ledningen och den operativa och finansiella 
infrastrukturen. I takt med att organisationen och verksamheten växer behöver PSI försäkra sig om att PSI 
hela tiden har effektiva planerings- och ledningsprocesser för att kunna bedriva sin verksamhet på en 
marknad som är under snabb utveckling. Om PSI inte hanterar denna tillväxt i organisationen på ett 
effektivt sätt kan detta påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.  
 
FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH ANDRA INVESTERINGAR 
PSI avser att även framledes fortsätta sin strategi med väl genomtänkta företagsförvärv och investeringar. 
Sådana processer kräver resurser i form av företagsledning som skulle kunna gå ut över omvårdnaden av 
redan gjorda investeringar. Det finns dessutom alltid en risk att investeringsobjekten hamnar i 
obeståndssituationer eller andra typer av svårigheter. Det föreligger vidare alltid risk att förvärv inte ger det 
utfall som förväntats vad avser företagskultur, integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan hämma PSI:s 
utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiell ställning och likviditet.  
 
NYCKELPERSONER 
PSI är beroende av befintliga medarbetare samt av att i framtiden kunna rekrytera och behålla 
nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är efterfrågade och PSI kan ådra sig betydande kostnader för 
att rekrytera och behålla sådana personer. Om PSI inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal 
kan det bli svårt att fullfölja Bolagets affärsstrategi, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning negativt. 
 
VALUTAKURSFÖRÄNDRINGAR 
Bolaget agerar på en internationell marknad och är utsatt för valutarisker eftersom Bolagets intäkter idag är 
mestadels i Euro och USD samtidigt som en del av kostnaderna uppstår i svenska kronor. Förändringar i 
den svenska kronans värde i förhållande till framför allt Euro påverkar storleken på PSI:s intäkter och 
resultat. En försvagning av den svenska kronan skulle påverka resultatet positivt, medan en förstärkning av 
kronan skulle ge en motsatt effekt. Valutapositioner har historiskt inte kurssäkrats av PSI. Vidare utsätts PSI 
för omräkningsexponering då Bolagets eget kapital påverkas av valutakursförändringar vid omräkning av 
tillgångar och skulder i dotterbolagen. Hittills har Bolagets valutaexponering varit begränsad men förväntas 
öka i samband med att verksamheten växer. 
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IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
Det finns inga garantier för att PSI har oinskränkt äganderätt till immateriella rättigheter. Det kan inte 
uteslutas att tredje part exempelvis kan komma att föra talan om hävning av någon av PSI:s immateriella 
rättigheter, och att en sådan talan skulle vinna framgång. PSI har i viss utsträckning anlitat utomstående 
konsulter för framtagande av vissa immateriella rättigheter. Det kan inte uteslutas att det kan uppstå 
diskussioner om i vilken mån PSI har rätt till sådana immateriella rättigheter.  
 
BEROENDE AV INTERNET  
Onlinespelverksamhet är i hög grad teknikberoende och verksamheten är sårbar för skador eller avbrott på 
Internet. Internet fortsätter att växa i snabb takt, både ifråga om antal användare och datamängd. Hur snabbt 
Internetanvändandet kommer att öka beror på ett antal olika faktorer, bland annat hur snabbt olika tekniska 
förbättringar kan reducera uppkopplingskostnaden, öka hastigheten, göra det lättare att använda tekniken, 
förbättra kapaciteten och pålitligheten i infrastrukturen samt öka konsumenternas och företagens förtroende 
för säkerheten och tillförlitligheten i Internettransaktioner. Eftersom Internet är viktigt för PSI:s verksamhet, 
kan störningar på Internet som t ex virus, attacker från Hackers eller minskad uppkopplingshastighet till 
följd av nedsatt kapacitet komma att få en negativ inverkan på PSI:s verksamheter om sådana störningar är 
frekventa eller pågår under längre tid.  
 
DATASKYDD 
I många länder har lagar och förordningar antagits som påverkar viktiga aspekter avseende Internet, bland 
annat elektroniska avtal samt personuppgifts- och dataskydd. Sådan lagstiftning kan påverka kostnaderna 
och intresset för Internetbaserade tjänster. 
 
LEVERANTÖRER 
PSI är för sin verksamhet beroende av en rad leverantörer. För spelverksamheten är PSI beroende av Parlay 
Entertainment och St Minvers nätverk, som levererar den tekniska lösningen för PSI:s bingoverksamhet, 
Boss Media och St Minvers nätverk samt Entraction, som via eget nätverk, levererar den tekniska lösningen 
för PSI:s pokerverksamhet. Om någon väsentlig leverantör skulle avsluta sitt samarbete med PSI, eller om 
de av annan anledning inte skulle kunna leverera sina tjänster, kan det inte garanteras att PSI skulle kunna 
sluta avtal med nya leverantörer inom en kort tid, eller överhuvudtaget. Ett sådant läge skulle försvåra eller 
omöjliggöra för PSI att upprätthålla delar eller hela sin verksamhet, vilket skulle påverka Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.  
 
 
2.2 RISKER SPECIELLT RELATERADE TILL PSI:S SPELVERKSAMHET 
 
KONKURRENS 
PSI har ett stort antal konkurrenter. Nya aktörer tillkommer kontinuerligt. En eventuell avreglering av de 
nationella spelmonopolen skulle troligen öka antalet konkurrenter. Dessutom bedömer PSI att antalet 
aktörer som bedriver spelverksamhet över Internet sannolikt kommer att öka över tiden i och med att 
inträdesbarriärerna är låga. Avregleringen skulle vidare kunna öka möjligheterna för de statliga spelbolagen 
att öka återbetalningsgraden, vilket förväntas pressa marginalerna och lönsamheten på marknaden. Flera av 
Bolagets konkurrenter är betydligt större, har längre verksamhetshistorik och är finansiellt starkare än PSI. 
Vissa av dessa aktörer har möjlighet att genomföra kraftiga marknadsföringsåtgärder på de marknader på 
vilka PSI agerar. Sådana aktiviteter skulle kunna innebära svårigheter för PSI att få nya användare, eller 
medföra att PSI förlorar användare, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning negativt.  
 
MARKNADSFÖRING 
I flera länder, bland annat Sverige, har viss typ av marknadsföring av speltjänster som inte är licensierade i 
landet ansetts utgöra ett lagbrott. Den som överväger att investera i PSI bör vara medveten om att Bolaget i 
framtiden kan bli inblandat i rättstvister på grund av sina marknadsföringsaktiviteter och att möjligheten att 
bedriva marknadsföring kan minska väsentligt.  
 
SPELRISK 
PSI:s dotterbolag tar en begränsad spelrisk vid onlinespelverksamheten eftersom spelarna spelar mot varandra 
och sajterna endast fungerar som värd. PSI äger inga plattformar och tar därmed en begränsad risk.  
 
SÄSONGSVARIATIONER 
Poker och bingo kan vara väder- och säsongsberoende vilket kan leda till att aktiviteten kan minska under 
vissa delar av året, eller vid visst väder. PSI:s resultat kan därför komma att påverkas av sådana variationer.  
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SPELBEROENDE 
Det har hänt att personer stämt olika spelbolag för deras spelberoende. Även om PSI skulle motsätta sig 
sådana anspråk kan det ge upphov till legala kostnader och ett minskat förtroende för PSI som i 
förlängningen kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.  
 
LEGALA ASPEKTER KRING SPELVERKSAMHET 
Poker- och bingoverksamhet är i de flesta länder reglerat i lag och spelverksamhet är ofta tillståndspliktig 
eller underkastad andra begränsningar. För Internetbaserade spelverksamheter råder osäkerhet om vilket lands 
lag som skall tillämpas då verksamheten ofta kan härledas till flera jurisdiktioner. Det är inte klart till 
exempel hur frågan om domsrätt skall bedömas. Spellagstiftning är ofta inte särskilt anpassad till 
verksamhet på Internet. Lagstiftningen rörande spel via Internet är inom många jurisdiktioner under 
utredning. Lagstiftningen kan komma att ändras i framtiden. Eftersom det råder osäkerhet avseende hur 
spellagstiftningen skall tillämpas och vart den är på väg både i Sverige och utomlands, bör potentiella 
investerare i Bolaget därför vara medvetna om att, i händelse av att lagstiftningen ändras eller att en 
domstol eller tillsynsmyndighet i någon av de viktiga jurisdiktioner där PSI erbjuder eller planerar att 
erbjuda sina spel gör en negativ tolkning av existerande lagar och regler, Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning kan påverkas negativt. PSI har sin juridiska hemvist i Sverige. Enligt svensk lag är det 
förbjudet att anordna spel eller att främja deltagande i spel anordnade i utlandet. Det finns ingen 
välutvecklad rättspraxis i Sverige vad avser innebörden av främjande av spel på Internet och vilka som 
därvid kan bli föremål för åtgärder. Det finns en risk för att svenska myndigheter kommer att ifrågasätta 
lagligheten i PSI:s verksamhet, vilket skulle kunna medföra legala och andra kostnader för Bolaget. En 
sådan situation skulle också försvåra eller till och med omöjliggöra för Bolaget att upprätthålla delar eller 
hela sin verksamhet, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. PSI:s 
verksamhet skulle också kunna påverkas negativt av en ökad regleringsbörda i de jurisdiktioner där PSI 
bedriver spelverksamhet.  
 
ANDRA JURISDIKTIONER 
Potentiella investerare bör vara medvetna om att PSI inte har sökt juridisk hjälp eller gjort undersökningar 
rörande dess verksamhet i alla länder där PSI:s erbjudande är tillgängligt via Internet. Om domstol i de 
länder där PSI har eller kommer att ha verksamhet anser sig ha domsrätt i frågan, finns det risk att PSI:s 
aktiviteter kan komma att anses utgöra brott inom dessa jurisdiktioner. Så länge PSI inte har juridisk 
hemvist, fysisk närvaro eller materiella tillgångar i den jurisdiktion som vidtar juridiska åtgärder samt så 
länge PSI:s representanter inte fysiskt befinner sig i landet, är möjligheterna att ingripa mot Bolaget, 
styrelsen eller ledande befattningshavare mer begränsade. Möjligheten till processer inför domstol i andra 
jurisdiktioner på grund av att verksamheten är Internetbaserad innebär en risk för att Bolaget, styrelsen 
och/eller ledande befattningshavare kan bli föremål för rättstvister eller ingripanden. Även om Bolaget 
skulle nå framgång i dessa processer, skulle omfattande rättsliga processer medföra höga kostnader och avleda 
ledningens uppmärksamhet från dess huvudsakliga uppgift.  
 
LICENSER 
I sin pokerverksamhet agerar PSI under Entractions och St Minver Ltd:s licenser och i sin bingoverksamhet 
agerar PSI under St Minver Ltd:s licens. PSI har inga egna licenser. Med nämnda parter har PSI slutit avtal. 
Det finns inga garantier för att dessa avtal förlängs eller att förlängning kan ske på villkor motsvarande de 
som gäller idag. Om avtalen sägs upp avser PSI att träffa avtal med andra licensinnehavare alternativt 
ansöka om egna licenser. Det finns inga garantier för att PSI kan ingå sådana avtal eller att PSI kommer att 
erhålla licenser eller att sådana licenser kan erhållas på liknande villkor. Ett sådant läge skulle försvåra eller 
omöjliggöra för PSI att upprätthålla delar av eller hela sin verksamhet. PSI är för sin verksamhet beroende 
av sådana licenser. Uppsägning eller förändrade villkor av ovanstående avtal kan således påverka PSI:s 
verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.  
 
 
2.3 AKTIEMARKNADSRISKER 
 
GARANTIÅTAGANDE 
Den föreslagna emissionen är i sin helhet garanterad av bolagets störste aktieägare Firm Factory AB (”FF”). 
På den del som FF inte kan teckna genom företräde (83,06 %) har PSI Spelinvest och FF överenskommit 
att garantiprovision om 8 % skall utgå, vilket motsvarar 953.825 SEK. Garantiprovisionen är förhandlad 
tillsammans med bolagets finansiella rådgivare BBE Servisen Business Development AB. Styrelsen gör 
bedömningen att garantiprovisionen är marknadsmässig. 
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FF:s garanti är inte säkerställd genom bankgaranti, pantavtal, säkerhetsavtal eller liknande, men PSI:s 
styrelse och PSI:s finansiella rådgivare har tagit del av information som övertygat om att FF, i det fall 
emissionsgarantin helt eller delvis kommer att behöva tas i anspråk, kommer att kunna fullgöra sitt 
åtagande. 
 
HANDEL OCH VÄRDE PÅ AKTIEN 
Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och 
sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Både 
aktiemarknadens generella utveckling och aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en rad 
faktorer, flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet att påverka. Investeringar i aktier bör därför föregås 
av en noggrann analys. PSI:s aktie handlas på marknadsplatsen First North. Regelverket på First North är 
betydligt mer begränsat jämfört med det som gäller på Stockholmsbörsen. Handeln i aktier på mindre 
marknadsplatser som First North kan vara låg och likviditeten otillfredställande, vilket i sin tur kan 
medföra en risk för stora fluktuationer i aktiepriset. PSI har träffat avtal med Mangold Fondkommission om 
att agera likviditetsgarant för att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- 
och säljkurs i den löpande handeln.  
 
EVENTUELL AVKASTNING PÅ INVESTERINGEN 
Till dags dato har Bolaget inte beslutat om eller utbetalt någon utdelning. Tidpunkten för och storleken på 
eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägandet om framtida utdelning kommer 
styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen 
utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning av aktiekursen.  
 
 
2.4 SKATTERISKER 
 
PSI bedriver onlinespel som är riktat till spelare i olika länder. Verksamheten är förlagd till utlandet. 
Koncernens huvudkontor är dock lokaliserat till Sverige. Karaktären av den bedrivna verksamheten 
(onlinespel riktad till en kundkrets som finns i olika länder) och lokaliseringen av resurser till olika länder 
ger upphov till skatterisker både med avseende på den löpande verksamheten men även i fråga om 
skatteanspråk vid en gränsöverskridande omstrukturering, såsom exempelvis uttagsbeskattning.  
 
 
2.5 MARKNADSSTATISTIKENS TILLFÖRLITLIGHET  
 
Styrelsen har strävat efter att använda pålitliga källor när den tagit fram marknadsstatistik. I största möjliga 
mån har styrelsen därutöver strävat efter att använda mer än en källa. Det är emellertid inte alltid möjligt 
att få fram verifierbar offentlig information om spelmarknaden liksom om dess omfattning. En potentiell 
investerare bör av denna anledning vara medveten om att den marknadsstatistik som presenteras i detta 
dokument och som styrelsen tagit fasta på vid bedömningen av storleken på och tillväxtpotentialen i den 
internationella och olika nationella marknader för spel och Internetspel inte är helt pålitlig och att denna 
information inte är verifierad i alla delar samt att det således finns en risk för att den inte ger en rättvisande 
bild av spelmarknaden och dess tillväxtpotential. 
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3. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 
 
Styrelsen för PSI Spelinvest AB (publ) beslutade den 8 juni 2008, med tilläggsbeslut den 23 juni 2008, 
under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst  
3 281 020,192 SEK genom emission av högst 205 063 762 aktier. Styrelsens beslut om nyemission 
godkändes vid den extra bolagsstämman den 9 juli 2008. Emissionskursen har fastställts till 0,07 SEK 
per aktie, vilket innebär att emissionen sammanlagt tillför PSI Spelinvest högst 14 354 463,34 SEK (före 
avdrag för emissionskostnader1). PSI Spelinvest är noterat på First North och handel med de nya aktierna 
beräknas inledas i slutet på augusti 2008.   
 
 
EMISSIONENS SYFTE 
 
Emissionslikviden kommer att avhjälpa bristen på rörelsekapital och avses att användas till att effektivt och 
kraftfullt vidareutveckla och marknadsföra PSI:s befintliga verksamheter samt tillföra resurser för att stå väl 
rustade för intressanta förvärvsmöjligheter. Fokus på tillväxt och förvärv kommer framför allt att läggas på 
bingo segmentet samt kundtjänst verksamheten. 
 
 
INBJUDAN 
 
Härmed inbjuds aktieägarna i PSI Spelinvest AB (publ) att teckna nya aktier i PSI Spelinvest i enlighet 
med villkoren i detta Prospekt. En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 0,07 
SEK per aktie vilket motsvarar ett bolagsvärde om 7 177 232 SEK före pengarna (pre-money värdering). 
Priset har fastställts av styrelsen utifrån Bolagets finansiella ställning, kapitalbehov och marknadsläge.  
 
Samtliga befintliga och nyemitterade aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst och 
berättigar till 1 röst. Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas; hembudsskyldigheter eller lösningsrätt 
föreligger ej.  
 
Teckning skall ske genom samtidig kontant betalning från den 21 juli 2008 till och med den 4 augusti 
2008. Maximalt kan utspädningen i emissionen bli 66,67 procent för aktieägare vilka inte tecknar aktier i 
emissionen.  
 
 
GARANTIER OCH AVSIKTSFÖRKLARINGAR 
 
PSI Spelinvest har erhållit garantiutfästelser från Bolagets största ägare, Firm Factory AB, med adress c/o 
Kapla, Biblioteksgatan 5, 111 46 Stockholm, att teckna aktier motsvarande 14 354 463,34 SEK av 
emissionen. Garantiavtalet är daterat 8 juni 2008. Således föreligger avsiktsförklaringar och garantiutfästelser 
om hela emissionsbeloppet.   
 

                                                             
1 Från emissionsbeloppet uppskattas avdrag för totala emissionskostnader göras med cirka 1,6 MSEK. I detta belopp ingår 
även ersättning till garant om 8,0 procent av garantigivarens garanterade belopp i fyllnadsgarantin. 
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4. BAKGRUND OCH MOTIV 
 
Syftet med den aktuella emissionen är att avhjälpa bristen på rörelsekapital och stärka PSIs balansräkning 
för att kunna expandera genom både organisk tillväxt och förvärv. Detta för att nå bolagets mål att bli ett 
lönsamt tillväxtbolag inom den internetbaserade spelbranschen. 
 
Emissionslikviden avses användas till att effektivt driva, vidareutveckla och marknadsföra PSI:s befintliga 
verksamheter samt tillföra resurser för att stå väl rustade för intressanta förvärvsmöjligheter. Fokus på 
tillväxt och förvärv kommer framför allt att läggas på bingo segmentet samt kundtjänst verksamheten. 
Poker verksamheten kommer att omstruktureras och konsolideras. Efter erbjudandet kommer bolaget 
dessutom stå väl rustade för att aktivt delta i konsolideringen av den Internetbaserade spelbranschen. Det är 
styrelsens bedömning att bolaget efter genomförandet av nyemissionen har tillräckligt rörelsekapital för att 
utveckla verksamheterna och nå lönsamhet samt ett positivt kassaflöde inom den närmaste tolvmånads 
period. 
 
I samband med att bolaget tog fram sin Årsredovisning för 2007 reviderades budget för 2008 då man 
konstaterade att de likvida medlen inte skulle räcka för verksamheten hela 2008. Styrelsen tog då fram en 
prognostiserad budget och likviditet för bolaget för 2008 samt de åtgärder som avsåg att genomföra för att 
dels spara kostnader men också att förstärka intäktssidan. Bolagets likviditet räcker idag cirka 2 – 3 månader 
ytterligare innan man behöver påspädning med nytt kapital.  
 
Bolaget har därför beslutat att genomföra en nyemission som innebär att bolaget tillförs 14,4 miljoner i 
kontanter. Nyemissionen har garanterats i sin helhet av Firm Factory AB.Styrelsen har vidare beslutat att 
med hjälp av garanten, Firm Factory AB genomföra en kort upplåning för att bolaget inte skall riskera att 
stå utan pengar för att löpande kunna betala sina fakturor och skatter.  
 
Rörelsekapitalets underskott är cirka 2,1 miljoner kronor beräknat fram till den 31 december 2008. Med 
hjälp av bryggfinansiering av garanten samt befintliga likvida medel räcker pengarna till månadsskiftet 
oktober/november 
 
Garantin är inte säkerställd genom bankgaranti, pantavtal, säkerhetsavtal eller liknande. Om garanten inte 
fullgör sitt åtagande måste bolaget antingen likvideras eller ställa in betalningarna då det i dagsläget inte 
finns några alternativa finansiärer till bolaget. 
 
Bolaget har inga långfristiga lån med banker eller andra kreditinstitut och inte heller några lånelöften av 
någon bank eller kreditinstitut till finansiering av verksamheten. Lånet bör vara på maximalt 3 månader 
och på högst 750 000 kronor. 
 
 
I övrigt hänvisar styrelsen till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för PSI 
med anledning av nyemissionen. Styrelsen för PSI är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras 
att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, 
såvitt styrelsen känner till, överstämmer med faktiska förhållanden samt att inget är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd. 
 
 
 
Göteborg den 25 juni 2008 
 
 

PSI Spelinvest AB (publ) 
Styrelsen 
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5. VD HAR ORDET 
 

Bästa/bäste aktieägare, 
 
Som ny VD i PSI sedan några månader tillbaka är jag väl medveten 
om att verksamheten sedan marknadsnoteringen sommaren 2007 inte 
utvecklats i linje med de förväntningar som ställdes. Både externa och 
interna faktorer har bidragit till detta varav jag nämner några av dem 
lite längre fram. Stort arbete har under de senaste 6 månaderna lagts ner 
på att selektivt satsa på ett par varumärken samt att ordentligt trimma 
kostnaderna och glädjande nog har arbetet givit önskade resultat. 
Målsättningen med den nu föreslagna nyemissionen är framförallt att 
skapa resurser för marknadsföring och kompletterande förvärv i syfte 
att växa bolaget. De nödvändiga legala och operativa strukturerna finns 
redan på plats och är en mycket värdefull tillgång för bolaget i den 
fortsatta utvecklingen. 
 
PSI:s affärsidé är att investera i och utveckla Internetbaserade spelbolag 

och därigenom bygga upp en företagsgrupp i den Internetbaserade spelvärlden. Investeringar görs i bolag och 
affärsidéer med god lönsamhetspotential och med möjlighet till stark tillväxt. PSI är en aktiv ägare som 
utnyttjar tillväxten och konsolideringen i den Internetbaserade spelbranschen.  
 
En liten fast organisation i Sverige utgör basen för verksamheten. All operativ spelverksamhet bedrivs i 
dotterbolag på Malta genom holdingbolaget PSI Holdings Ltd. Totalt finns i koncernen sju intäktsdrivande 
verksamheter samt en ägarpost i utvecklingsbolaget Hagel & Dis.  
 
PSI är ett ungt bolag och startade sin nuvarande verksamhet hösten 2005. Under hösten 2006/våren 2007 
framtogs en ny verksamhetsplan och våren 2007 beslutades om en ägarspridning och ökning av Bolagets 
aktiekapital genom nyemission samt notering av Bolagets aktier på First North. Målsättningen var att 
tillföra Bolaget kapital att användas till vidareutveckling och marknadsföring av PSI:s befintliga 
verksamheter samt finansiering av möjliga förvärv. I samband med nyemissionen gjorde styrelsen 
bedömningen att man efter genomförandet av denna skulle ha tillräckligt rörelsekapital för att driva rörelsen 
åtminstone över den närmaste tolvmånads period.  
 
Tyvärr lyckades PSI endast delvis genomföra nämnda verksamhetsplan. De övergripande skälen är att flera 
potentiella förvärv inte kunnde genomföras samt att satsningarna på egenutvecklade varumärken 
marknadsföringsmässigt inte var tillräckligt kraftfulla då nyemissionen under våren/sommaren 2007 inte 
blev fulltecknad. Kapitaltillskott blev 17 miljoner kronor istället för avsedda 30 miljoner kronor vilket 
bl.a. innebar att bolaget inte hade möjlighet att genomföra planerade aktiviteter och förvärv. 
 
Utöver ovanstående har koncernens pokerverksamheter under hösten 2007 – vintern 2008 visat en vikande 
trend med sjunkande nettointäkter främst på grund av kraftigt ökad marknadskonkurrens och överetablering 
med försämrade marginaler som resultat. 
 
Det kan slutligen konstateras att stora resurser relativt sett avsattes under våren – sommaren 2007 för arbetet 
med skapande av nödvändiga legala och operativa strukturer och marknadsnoteringen.  
 
Som en konsekvens av verksamhetsutvecklingen lanserade och genomförde styrelsen under hösten 2007 - 
vintern 2008 ett kraftfullt omstruktureringsprogram innehållande bland annat förvärvet av Lyckobingo, 
förändrad styrelse, ny VD, omfattande kostnadsbesparingar framförallt i moderbolaget, substantiella 
nedskrivningar samtidigt som marknadsföringskostnaderna ökades med fokus på att intäktsmässigt specifikt 
växa bingoprodukterna.  
 
Omstruktureringsprogrammet har givit önskat resultat med en kraftfull minskning av de icke 
intäktsskapande kostnaderna samt en ökning av bingointäkterna med 80 % under de senaste sex månaderna.  
 



 

Prospekt PSI Spelinvest AB (publ) - org nr 556506-7302   Sida 14/63 

PSI har i dagsläget goda förutsättningar att fortsätta den snabba tillväxten inom online bingo både genom 
organisk tillväxt och kompletterande förvärv. Likaså finns det goda expansionsmöjligheter inom 
kundservice verksamheten där PSI redan är väletablerat genom bolaget I Want Help. Inom online poker 
bedöms tillväxtmöjligheterna som begränsade för PSI medan däremot casino games och sports betting 
uppvisar intressanta möjligheter och där PSI redan är etablerat med varumärket ”66”. En omstrukturering 
och fokusering av verksamheten inom poker, casino och sports betting är redan påbörjad och avses att 
accelereras. 
 
Genom en nyemission om 14 miljoner kronor kan PSI tillföras nödvändiga resurser för att driva ett 
fokuserat och kraftfullt marknadsförings- och tillväxtprogram enligt de riktlinjer som skissats ovan och som 
kapitaliserar på de investeringar i legala och operativa strukturer som gjordes under 2007.  
 
Stockholm den 4 juni 2008 
 
 
Lars Procheus 
Verkställande Direktör
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6. VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
 
Styrelsen i PSI Spelinvest AB (publ) beslutade den 8 juni, med efterföljande tilläggsbeslut den 23 juni 
2008, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet förutsätter godkännande av 
extra stämma den 9 juli 2008. Nedan anges villkor och anvisningar för Erbjudandet. 
 
AVSTÄMNINGSDAG OCH FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING  
Den som på avstämningsdagen den 16 juli 2008 är registrerad som aktieägare i PSI Spelinvest AB (publ) 
äger företrädesrätt att för envar innehavd aktie teckna två (2) nya aktier.   
 
Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätt, är den 11 juli 2008. Första dag för handel med 
aktier exklusive teckningsrätt är den 14 juli 2008. 
 
EMISSIONSKURS  
De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,07 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 
 
TECKNINGSRÄTTER 
Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per innehavd aktie. För teckning av en (1) nyemitterad aktie 
krävs en (1) teckningsrätt.  
 
TECKNINGSTID 
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 21 juli 2008 till och med den 4 augusti 
2008. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.  
 
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 
Handel med teckningsrätter sker på First North under perioden 21 juli till och med den 30 juli 2008. 
Tecknarens bank/förvaltare handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Efter 
teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från VPC, att bokas bort från 
aktieägarnas VP-konton. 
 
Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 4 augusti 2008 eller 
säljas senast den 30 juli 2008 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som inte använder erhållna 
teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav om 
66,67 procent.   
 
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av 
VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande 
inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel och prospektet. Av den förtryckta 
emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i 
anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på 
aktieägares VP-konto utsändes ej. 
 
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
Aktieägare vars innehav av aktier i PSI Spelinvest är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller varken emissionsredovisning, prospektet eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning 
skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 
 
TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT 
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 4 augusti 2008. 
Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta 
inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt 
följande alternativ: 
 
1) Inbetalningsavi 
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den 
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild 
anmälningssedel skall då ej användas.  
 
Observera att teckning är bindande. 
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2) Särskild anmälningssedel 
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av 
den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken 
Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som 
skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. 
 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
 
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission på nedanstående telefonnummer. 
Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara 
Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 4 augusti 2008. Det är endast tillåtet att 
insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den 
sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. 
 
Observera att teckning är bindande. 
 
Mangold Fondkommission AB 
Ärende: PSI Spelinvest AB  
Box 55 691, 102 15 Stockholm  
Besöksadress: Engelbrektsplan 2 
Telefon: 08-503 015 80 
Telefax: 08-503 015 51 
 
TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT 
För det fall samtliga nya aktier inte tecknas med företrädesrätt, skall styrelsen, inom ramen för emissionens 
högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt.  
Aktier som tecknas utan stöd av företrädesrätt skall i första hand tilldelas aktieägarna pro rata i förhållande 
till aktieägandet på avstämningsdagen och i andra hand till de som garanterat emissionen pro rata i 
förhållande till ställt garantibelopp. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period 
som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 21 juli 2008 till och med den 4 
augusti 2008. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln 
under Anmälan 2 ifylls, undertecknas och skickas till Mangold Fondkommission på adress enligt ovan. 
Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i 
enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold Fondkommission 
tillhanda senast klockan 15.00 den 4 augusti 2008. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild 
anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. 
Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. 
 
Observera att anmälan är bindande. 
 
TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av 
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter 
utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs 
ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 
 
AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till 
Mangold Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. 
 
BETALD TECKNAD AKTIE (BTA) 
Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några 
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda 
tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-
kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av augusti 2008.  
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DELREGISTRERING 
Enligt den nya aktiebolagslagen, vilken trädde i kraft den 1 januari 2006, får under vissa förutsättningar del 
av emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande 
företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns BTA1 i VPC-
systemet. BTA1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra 
serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier 
inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt 
registrerats vilket beräknas ske i slutet av augusti 2008. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via 
depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare. 
 
HANDEL I BTA 
Handel i BTA kommer att ske på First North från den 21 juli 2008 till och med att emissionen registrerats 
vid Bolagsverket. 
 
För det fall delregistrering av emissionen sker och flera serier av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att 
handlas samtidigt på First North. Dagen efter avnotering av BTA 1 kommer handel i BTA 2 att inledas. 
Slutlig registrering beräknas ske i slutet av augusti 2008.  
 
LEVERANS AV AKTIER 
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av augusti 2008, ombokas BTA 
till aktier utan särskild avisering från VPC. Dock kan delregistrering av emissionen komma att ske hos 
Bolagsverket (se ovan). Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna omvandling. För de aktieägare 
som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. 
 
NOTERING 
Aktierna i PSI Spelinvest handlas på First North med kortnamnet SPEL och har ISIN-kod SE0001661729. 
Aktierna handlas i poster om 10 000 aktier.  
 
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN 
Utfallet i nyemissionen kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande från Bolaget vilket beräknas ske 
en vecka efter teckningsperiodens slut. 
 
RÄTT TILL UTDELNING 
De nya aktierna berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret 2008, givet att sådan ges.  
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7. VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL, STRATEGI OCH AFFÄRSMODELL  
 
VISION  
 
PSI:s vision är att bygga upp en företagsgrupp av tillväxtbolag i den Internetbaserade spelvärlden – Ett 
växthus i spelvärlden.  
 
 
AFFÄRSIDÉ  
 
PSI:s affärsidé är att förvärva och utveckla Internetbaserade spelbolag. Investeringar görs i bolag med god 
lönsamhetspotential och med möjlighet till stark tillväxt. PSI skall vara en aktiv ägare och utnyttja 
tillväxten och konsolideringen i den Internetbaserade spelbranschen.  
 
 
MÅL  
 
Bolagets övergripande målsättning är att skapa god lönsamhet, substanstiell tillväxt och därmed mervärde 
för aktieägarna. Därtill ska PSI skapa en utvecklande miljö för PSI samtliga medarbetare. PSI:s ambition är 
att bli ett ledande investeringsbolag inom den Internetbaserade spelbranschen.  
 
 
STRATEGI  
 
PSI:s övergripande strategi är att bygga en företagsgrupp med bolag från olika områden inom 
Internetbaserade spel och därmed skapa en bolagsstruktur som effektivt integrerar tilltänkta förvärv. De 
olika verksamheterna ska stödja varandra och skapa möjligheter till synergier. Marknadsstrategiskt har PSI 
framförallt definierat kundvård som en framgångsfaktor. PSI kommer att fokusera på kundvård genom 
segmentering, kundlojalitetsprogram och effektiv marknadsföring.  
 
 
AFFÄRSMODELL  
 
PSI kommer kontinuerligt att komplettera och utveckla företagsgruppen med tillväxtbolag från olika 
områden inom Internetbaserade spel. PSI skall utnyttja de möjligheter som förändringarna i spelvärlden 
erbjuder avseende den växande online spelmarknaden, konsolideringen i branschen och den pågående 
globaliseringen. Bolaget skall förmedla en enkel affärsmodell med tydliga kriterier för hur lönsamhet skall 
uppnås. Följande punkter utgör grunden i PSI:s affärsmodell:  
 
! PSI kommer att granska och utvärdera tillväxtbolag från olika områden inom Internetbaserade 

spelverksamheter.  
! Efter en noggrant genomförd due diligence kommer företagsgruppen kontinuerligt att kompletteras med 

nya förvärv.  
! PSI skall förädla investeringsobjekten genom att tillföra kunskap och kapital samt möjlighet till 

synergier med andra bolag ingående i PSI:s sfär, detta för att uppnå stordriftsfördelar.  
! Förädlingsstrategin bygger på ett starkt fokus på kundvård genom segmentering, kundlojalitet och 

effektiv marknadsföring.  
! PSI:s aktiviteter skall öka värdet på innehaven och skapa värdetillväxt i aktien vilket i sin tur skapar 

möjligheter för nyinvesteringar.  
! Modellen bygger på ett aktivt ägande med en medel- till långsiktig placeringshorisont.   
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8. FINANSIELLA MÅL OCH FRAMTIDSUTSIKTER  
 
Nedanstående uttalanden om framtidsutsikter är gjorda av styrelsen för PSI och är baserade på nuvarande 
marknadsförhållanden. Styrelsens uttalanden är väl genomtänkta, men läsaren bör vara uppmärksam på att 
dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.  
 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Tillväxten inom den Internet baserade spelbranschen i sin helhet har under de senaste åren varit mycket 
stark. De mest intressanta spelformerna på Internet är Bingo, Poker, Casinospel samt Sportsbetting.  
 
De senaste årens särskilt snabba tillväxt för internetpoker har dock avtagit med fallande marginaler som 
resultat till följd av ökad konkurrens och överetablering.  
 
Styrelsen bedömer att förutsättningarna är goda för en fortsatt stark marknadsutveckling då Internets andel 
av den totala spelmarknaden fortsätter att öka samtidigt som nya spelformer tillkommer och de existerande 
spelen, framförallt Bingo och Poker, får alltmer ökad penetration. 
 
 
ÖVERGRIPANDE STRATEGI OCH FINANSIELLT MÅL 
 
PSI Spelinvests strategi under 2008 – 2009 är att fortsätta den kraftfulla satsningen inom Bingo, konsolidera 
verksamheten inom Poker, expandera supportverksamheten inom ramen för dotterbolaget I Want Help samt 
att utöka erbjudandet inom Casinospel och Sportsbetting i anslutning till Bingo och Poker. 
 
Målsättningen med dessa satsningar är att under 1:a kvartalet 2009 bli kassaflödespositiv. Syftet med den 
föreslagna nyemissionen är att finansiera strategin vilken beskrivs mer i detalj i föreliggande Prospekt. 
 
 
BINGO 
 
Internetbingo har ökat mycket kraftigt under de senaste två åren. PSI Spelinvest har i dagsläget två starka 
varumärken, dels genom det egenutvecklade Min Bingo dels genom Lyckobingo som förvärvades i 
november 2007. Bägge varumärkena är mycket väl etablerade på St. Minver’s bingonätverk och har 
tillsammans i dagsläget över 70 000 registrerade spelare. Tillväxten har till följd av marknadssatsningarna de 
senaste två kvartalen varit mycket snabb och uppgår till drygt 80 procent såväl i antalet registrerade spelare 
som intäkter. PSI Pokers bingoambassadör Lasse Kronér är mycket aktivt engagerad i MinBingo.com och 
spelar en väsentlig roll för varumärkets profilering. 
 

PSI Bingos strategi är att fortsätta 
satsningen genom 
vidareutveckling av de egna 
varumärkena men också, om rätt 
möjlighet uppstår, att växa 
genom ytterligare förvärv.  
 
Med fortsatt kraftfull 
marknadsföringsinsats ses 
möjligheterna att kunna 
upprätthålla den historiska 
tillväxttrenden avseende antal 

registrerade bingo spelare till fördubbling av totalt antal registrerade spelare till och med första kvartal 
2009. 
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POKER 
 
Internetpoker har under de senaste 4-5 åren vuxit mycket kraftigt, dock med en avtagande tillväxttakt under 
2006 men framförallt under 2007 för att i vissa stycken stagnera under vintern 2007-2008. I dagsläget råder 
överetablering på marknaden med sjunkande marginaler som följd. PSI Poker har tre varumärken – 
Wasapoker.com, 66poker.com och Erik123.com – där den internationellt välkända pokerspelaren Erik 
Sagström är ambassadör för det sistnämnda.  
 
Målsättningen för PSI:s pokerverksamhet är huvudsakligen att kunna upprätthålla den historiska 
tillväxttrenden avseende antal registrerade poker samt att förbättra marginalerna i en stagnerande marknad. 

Strategin för detta innehåller 
byte av pokernätverk för 
Erik123.com i syfte att skapa ett 
mer attraktivt kunderbjudande. 
Vidare planeras en 
sammanslagning av varumärkena 
Wasapoker.com och 
66poker.com till ett gemensamt 
internationellt starkt varumärke 
(”66”) med syfte att få bättre 
effekt av planerade 
marknadsföringsinsatser. 
Slutligen planeras en ökad 

satsning på casinospel och sportsbetting inom ramen för varumärket ”66”. 
 
 
 
 
SUPPORTVERKSAMHET 
 
PSI Spelinvest bedriver fristående supportverksamhet genom bolaget I Want Help (IWH) baserat i Costa 
Rica. Företaget startades 2005 med fokus mot Internet-gaming-industrin och med ett tjänsteutbud av 
personlig supportservice till uppdragsgivarna och deras kunder (spelare). IWH arbetar inte enbart med 
supportservice utan även med s.k. ”customer retention and care”, betalningar, bedrägerihantering och 
översättningar. 
 
IWH opererar dygnet runt alla dagar i veckan för att möta uppdragsgivarnas behov. Särskild spetskompetens 
finns inom Internetbingo där IWH erbjuder sina tjänster till såväl externa som interna uppdragsgivare.  
 
IWH har expanderat med full lönsamhet och en investering i fortsatt expansion är en del av PSI:s strategi 
för den kommande perioden. 
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9. MARKNAD 
 
9.1 SPELMARKNADEN PÅ INTERNET  
 
Spelbranschen på Internet i allmänhet har haft en mycket stark tillväxt på 15-20 procent per år de senaste 
åren2. Den starka tillväxten för spel över Internet förväntas fortsätta då flera nya marknader och spelformer 
kommer att göras tillgängliga framöver.  
 
Spelbranschen påverkas för närvarande av följande trender: 
 
! Spel med hög återbetalning och kort tid mellan dragningarna ökar på bekostnad av långsamma spel 

med låg återbetalning 
! Spelbolagens varumärken blir viktigare när spelprodukterna blir allt mer generiska 
! Utländska spelbolag fortsätter att satsa hårt på den svenska marknaden, bolagen betraktas som 

"rumsrena" av en allt större andel av allmänheten 
! Spelansvar får allt större betydelse, både för samhället och kunderna 
! Spelandet blir mer internationellt, med fler internationella spelsamarbeten 
! Närliggande branschers intressen (exempelvis från media) i spelmarknaden ökar 
 
 
Den globala spelmarknaden uppskattas till cirka 2.000 
miljarder kronor årligen – av detta hänförs fortfarande endast 5 
procent eller 100 miljarder kronor till spel över Internet. En 
viktig aspekt i sammanhanget är att branschen i stort är okänslig 
för konjunktursvängningar. 
 
I Europa finns det för närvarande (maj 2008) ca 2,6 miljoner 
aktiva spelkonton och antalet aktiva spelare uppskattas till ca 
1,2 miljoner.  22 procent av Sveriges befolkning spelade över 
Internet år 2007. 
 
 
 
 
 
9.2 DEN LEGALA SITUATIONEN I EU-LÄNDERNA  
 
EG-domstolen har i en rad domar sedan 1990-talet ställt upp de krav som EU-rätten kräver för att 
medlemsstaterna skall få begränsa den fria rörelsen av speltjänster.  
 
I mitten av mars 2007 kom den senaste i raden av domar i det så kallade Placanica-målet. I målet uttalade 
EG-domstolen bland annat att medlemsstaterna i EU inte kan utestänga vissa typer av aktörer (i det här 
fallet marknadsnoterade företag) som behöriga att få licens att anordna spel. I målet upprepade EG- 
domstolen dessutom sin tidigare regel att inskränkningar i den fria rörelsen av speltjänster måste tjäna vissa 
syften (främst skyddet mot brott och skyddet för folkhälsan) för att vara tillåtna och att inskränkningarna 
måste vara proportionerliga i förhållande till detta skyddsändamål.  
 
I den tidigare domen i det så kallade Gambelli-målet i november 2003 slog EG-domstolen bland annat fast 
att om medlemsstaterna uppmuntrar till spel om pengar i syfte att stärka statskassan så kan dessa inte 
åberopa tvingande skyddshänsyn för att stänga ute andra aktörer. 
 
Rättsutvecklingen inom EU under senare år har inneburit att medlemsstaterna fått ett snävare utrymme att 
upprätthålla ett spelmonopol som innebär att privata aktörer stängs ute. Enligt många bedömare är det 
mycket tveksamt om den svenska lotteriregleringen uppfyller EG-rättens krav. Den svenska regeringens 
särskilda utredare konstaterade i betänkandet ”Spel i en föränderlig värld” (SOU 2006:11) att ”sedan 
Svenska Spel i november 2005 erhållit tillstånd att anordna poker över Internet kan det enligt utredningen 
befaras att man överträtt en gräns då den svenska lagstiftningen inte längre kan anses förenlig med EG-rätten. 

                                                             
2 Samtliga marknadsbedömingar i detta kapitel baseras på information från Global Betting and Gaming Consultants 
(www.gbgc.com), Svenska Spels årsredovisning för 2007 samt Unibets årsredovisning för 2007. 
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Det finns mycket som talar för att det på sikt sker regeländringar i Sverige som kan innebära att det införs 
ett licenssystem.” Det är emellertid osäkert åt vilket håll utvecklingen går.  
 
Det är PSI:s bedömning att de statliga spelmonopolen kommer att fortsätta att luckras upp då det krävs en 
anpassning till rättsutvecklingen inom EU.  
 
 
 
9.3 ONLINE POKER 
 
Näst efter blackjack är poker det största kortspelet inom kasinospel och troligtvis det kortspel som spelas 
allra mest i hemmen. Fördelen med poker på Internet är att man når den stora massan i ett peer-to-peer-
nätverk, detta innebär att man kan organisera spel med riktiga pengar till och med i turneringsform. 
Dessutom är spel på Internet lönsamt även vid mycket låga insatsgränser vilket inte är fallet vid offline 
poker. Genom låga insatsgränser kan man locka grupper av spelare som annars inte hade spelat. När World 
Poker Tour 2002 började använda sig av kameror placerade under pokerbordet för att kunna visa spelarnas 
hålkort blev sändningarna genast populära på båda sidor om Atlanten. TV-sändningarna från WPT och 
liknande tävlingar i kombination med Internets tekniska utveckling har givit pokern ett stort uppsving. 
USA är pokerns traditionella hemland och är fortfarande den största marknaden. Storbritannien och 
Skandinavien var de marknader som mognade först i Europa. I Östeuropa är marknaderna fortfarande i sin 
linda och operatörerna siktar nu in sig på detta område.  
 
Online poker finns i två former; cashgames (vid ett eller flera bord) och turneringar. Man uppskattar att 
fördelningen av omsättningen är ungefär 70 – 30 till förmån för cashgames. Vid cashgames tar operatören ut 
procent på varje pott som spelas. Alla turneringar fungerar efter knock-out-principen där spelare slås ut en 
efter en tills det endast är en spelare kvar. Turneringar är mindre lönsamma för operatören, men de 
attraherar spelare till sajten och därmed till de mer lukrativa spelformerna.  
 
Poker har, sedan de första pokersajterna såg dagens ljus i mitten på 90-talet, blivit ett av de snabbast 

växande segmenten inom Internet 
spelmarknaden. 2004 stod online poker för 
cirka 13 procent av den globala online 
spelmarknaden, en ökning med 100 procent 
jämfört med 2003. Internet poker förväntas att 
ha en årlig tillväxt om 18,2 procent globalt 
fram till 2010. Tillväxten för Europa beräknas 
under samma period vara ca 23 procent årligen. 
2008 förväntas online poker att omsätta över 
30 miljarder kronor. Utgått från detta kommer 
online pokern att stå för cirka 28 procent av 
den globala online marknaden år 2009. I takt 
med marknaden har konkurrenstrycket ökat 

och idag finns det ett mycket stort antal poker sites och poker skins som tävlar om pokerspelarens 
uppmärksamhet och lojalitet. 
 
 
Online pokerns framgång beror bland annat på följande faktorer:  
 
! Spelets anpassning till tv-formatet med kameror som visar spelarnas kort osv.  
! Deltagande av kända personer i turneringar  
! Bredbandsutbyggnaden och prisfallet på internetaccess  
! Turneringar med stora prispotter  
! Möjligheten att kvalificera sig via onlineturneringar till de stora offline turneringarna  
! Stora sajter och nätverk möjliggör för spelare att hitta rätt motståndare dygnet runt  
! Poker marknadsförs som delvis ett skicklighetsspel och lyckas därmed locka till sig spelare som inte är 

intresserade av rena turspel  
! Texas Hold’em är en av de mest populära spelformerna och den lämpar sig också väl för spel på 

Internet såväl som för tv-sändningar  
 
 
Bland konkurrenterna inom online poker finns bland annat PokerStars, Party Poker, Full Tilt Poker, 
Ladbrokes Poker, Betway Poker nämnas. 
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9.4 ONLINE BINGO 
 
En stor kundgrupp är de som spelar för nöjes skull genom spelformer där insatserna oftast är begränsade. 
Tjusningen med dessa spel är oftast inte att tjäna så mycket pengar som möjligt utan spelet i sig själv och 
gemenskapen med övriga spelare. Ett exempel på en sådan spelform är traditionell bingo som nu börjar få 
fotfäste på Internet. Insatserna är begränsade tillika vinstmöjligheterna. Intäktsmodellen för spelarrangören är 
mycket god med höga marginaler och återkommande kunder. Internetbaserad Bingo har en högre 
marginalpotential än andra spelprodukter. Bingo skiljer sig från övriga spel då merparten av spelarna deltar i 
spelet för att interagera med nya människor genom chatt och andra aktiviteter. Kvinnor utgör en stor del av 
marknaden och interaktion och umgänge mellan spelarna är faktorer som driver bingomarknaden.  
 
Bingospel har exploderat under de senaste åren och är ett folkspel i många latinamerikanska länder. 
Marknaden är idag tio gånger större än kasinomarknaden globalt sett och uppskattas till 72 miljarder kronor, 

varav cirka 54 miljarder kronor kan härledas 
till den amerikanska marknaden. 
 
Online bingo är fortfarande en tidig fas med 
stor potential . Marknaden uppskattas att uppgå 
till till cirka 6,2 miljarder kronor år 2008. 
Svenska Spels online bingo uppnådde 2007 en 
netto omsättning på 364 miljoner kronor. 
Tillväxten förväntas ligger på cirka 400 procent 
det närmaste året. Europa och Asien uppvisar 
för tillfället den största tillväxten.  
 
 

 
Online bingos framgång beror bland annat på följande faktorer:  
 
! Ny målgrupp på Internetspel - kvinnor  
! Chatt funktion  
! Hög jackpot  
! Hög spellikviditet (många med- och motspelare)    
 
 
Bland konkurrenterna inom online bingo finns bland annat MariaBingo, Betsson Bingo, Bertil Bingo, 
Mamma Mia Bingo och Unibet Bingo nämnas. 
 
 
9.5 ONLINE BETTING 
 
Marknaden för online betting har under de senaste fortsatt att växa på en relativ hög nivå. De totala 
intäkterna från online betting låg på drygt 30 miljarder kronor år 2007 förväntas öka till över 40 miljarder 

kronor år 2010. När det gäller fördelningen av 
de största geografiska marknaderna uppskattades 
under 2004 att USA stod för 41 procent av 
marknaden, följt av Västeuropa med 24 
procent och Asien med 18 procent.  
 
Även vad gäller betting så ökar intresset för 
spel mot andra spelare i form av så kallade 
vadslagningsbörser (betting exchanges). En 
vadslagningsbörs tillhandahåller en tjänst där 
ett antal spelobjekt presenteras och spelarnas 
insatser och vinstutbetalningarna hanteras. 
Företaget Betfair är idag i särklass störst av de 

vadslagningsbörser som finns att tillgå på Internet. 
 
 
Bland konkurrenterna inom online betting finns bland annat Unibet, Ladbrokes, Betway och Betfair. 
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9.6 ÖVRIGT ONLINESPEL  
 
Spel som backgammon och Mahjong nämns allt oftare som potentiella storsäljare på Internet. Spel där man 
spelar mot andra personer växer alltså mycket snabbt och man ser också att alltfler spelplatser på Internet 
strävar efter att tillhandahålla ett så komplett spelutbud som möjligt med vadslagning, poker, kasinospel, 
bingo etc.   
 
 



 

Prospekt PSI Spelinvest AB (publ) - org nr 556506-7302   Sida 25/63 

 

10. VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 
HISTORIK   
 
PSI startade sin nuvarande verksamhet under hösten 2005 av affärsmän och erfarna spelare som såg stora 
möjligheter i den internet baserade spelbranschen.  Nedan beskrivs övergripande de viktigaste milstolparna i 
bolagets utveckling. 
  
Vintern 2006 förvärvade PSI spelsajten 66Poker som varit kommersiellt aktiv sedan september 2005. 
66Poker erbjuder kansinospel, poker och betting genom ett samarbetsavtal med 24hpoker (numera 
Entraction). 
 
Våren 2006 får bolaget en ny styrelse med erfarenhet från spelbranschen. Bland andra Bengt Jönsson, 
tidigare VD för ATG.  
 
Under våren 2006 fastställdes strategin att bolaget skall investera i och utveckla internetbaserade 
spelverksamheter. Bolaget skall granska och utvärdera enteprenörsdrivna verksamheter och efter genomförd 
due diligence investera i och utveckla de utvalda bolagen. I strategin ligger också att förädla och utveckla 
bolagen. PSI kommer också att utveckla egna spelsajter inom utvalda segment. 
 
Under våren och sommaren 2006 etablerades också samarbeten med externa leverantörer beträffande legal 
rådgivning, Wistrands advokatbyrå och beträäfande revision, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. PSI 
utformade också en spel och etik policy tillsammans med Thomas Nilsson på Spelinstitutet och Pieter 
Remmers, Assissa Consultancy Europe. PSI har också ett samarbete med Global Guidance Group (en 
internationell organisation för spelansvars frågor). 
 
Under sommaren och hösten 2006 förvärvades spelsajten Wasa Poker, kundtjänst bolaget I Want Help och 
marknadsföringsbolaget Tekwell Enterprises LTD  med sajten PartyBux.com. 
 
Hösten 2007 beslutades också att mer aktivt använda Erik Sagström inom poker och Lasse Kroner inom 
bingo. Det resulterade i en egenutveckling av poker sajten Erik123.com med Erik Sagström som 
ambassadör och bingosajten Minbingo.com med Lasse Kroner som ambassadör. Båda sajterna lanserades 
kommersiellt under våren 2007. 
 
Under vintern 2007 förvärvades 29% av Hagel & Dis Gaming Systems AB. Hagel & Dis har ett patent som 
innebär ett skydd av överföring av väder data till speldata och erbjuda spel på ett specifikt väder på en 
specifik plats i världen. 
 
I juni 2007 noterades PSI Spelinvest AB på handelsplatsen Firsth North med Stockholm Corporate Finance 
som Certified Advisor. I juni 2008 bytte PSI Certified Advisor till Mangold Fomdkommision AB. 
I november 2007 genomfördes det senaste förvärvet, Pommad AB med LyckoBingo.com Lyckobingo som 
startades 2006, är en av de mest framgångsrika bingo sajterna i Sverige.  
 
Januari 2008 tillträdde Lars Procheus som ny VD på PSI Spelinvest AB. 
 
 
VERKSAMHET 
 
PSI har de senaste tre åren byggt upp en företagsgrupp av tillväxtbolag i den Internetbaserade spelvärlden. 
Idag bedriver PSI, genom dotterbolag på Malta, operativ spelverksamhet med två bingosajter 
(Minbingo.com och Lyckobingo.com) och tre pokersajter (Erik123.com, Wasapoker.com och 
66Poker.com). Därutöver driver PSI ett kundsupportföretag (I Want Help) och ett affiliate 
marknadsföringsföretag (Partybux.com) som båda fokuserar exklusivt på spelbranschen.  
 
PSI:s dotterbolag på Malta äger de olika varumärkena och spelkunderna och ansvarar förutom för den 
operativa spelverksamheten även för marknadsföring och kundsupport. De tekniska systemen och 
plattformerna tillhandahålls därmot av externa partners. 
 
PSI kommer även i framtiden att granska, utvärdera och investera i entreprenörsdrivna bolag inom den 
Internetbaserade spelbranschen. Dessutom kommer PSI att fortsätta utveckla egna spelsajter inom olika 
segment.  



 

Prospekt PSI Spelinvest AB (publ) - org nr 556506-7302   Sida 26/63 

 
OPERATIONELL STRUKTUR  
 
PSI strävar efter att skapa en kostnadseffektiv 
och kompetent operationell struktur och 
kommer därför att behålla en liten fast 
organisation i Sverige. All operativ 
spelverksamhet i PSI bedrivs i dotterbolag på 
Malta genom holdingbolaget PSI Holdings 
Ltd. PSI Holding Ltd. äger PSI Bingo Ltd. 
som driver bingosajterna MinBingo.com och 
Lyckobingo.com, PSI Poker Ltd. som driver 
pokersajterna Erik123.com, Wasapoker.com 
och 66poker.com samt kundsupportföretaget I Want Helpt S.A och Tekwell Enterprises Ltd. som driver 
affiliate marknadsföringssajten Partybux.com. Bolagets legala struktur beskrivs i avsnittet Legala frågor och 
övrig information.  
 
 
AFFÄRSMODELLERNA FÖR PSI SPELINVESTS VERKSAMHET  
 
Poker: Vid varje spel på ett bord tas en liten avgift ut från vinstpotten kallad rake av nätverket. Raken är 
en mycket låg procentsats av vinstpotten med en fast högsta nivå som gör att storleken på spelet oftast 
saknar betydelse för nätverket utan antalet spel är viktigare. Procentsatsen och det fasta högsta beloppet är 
relativt konkurrensneutralt mellan olika nätverk. Nätverket (i PSI:s fall Entraction och St Minver) tar sedan 
en andel av raken för sina tjänster (till exempel kundtjänst, betaltjänster etc) och resten blir PSI:s 
pokerintäkt, den så kallade nettoraken.  
 
Bingo: För varje brickspel återgår en procentsats i vinster till spelaren. Denna procentsats varierar betydligt 
mer mellan arrangörerna jämfört med på pokermarknaden. På internationella bingoplattformar är 
återbetalningen till spelarna cirka 60-80 procent. Skillnaden mellan återbetalningen i vinster och insatsen 
blir nätverkets vinst. Fördelningen mellan arrangören (St Minver) och PSI liknar sedan beskrivningen på 
poker. Bingointäkten PSI erhåller kallas net commission. Gemensamt för båda modellerna är att PSI inte tar 
någon spelrisk utan endast erhåller en procentuell ersättning från nätverken.  
 
 
TEKNIK- OCH PLATTFORMSLÖSNINGAR  
 
PSI har valt att initialt inte själva investera i teknik- och plattformslösningar. Bolagets spelsajter verkar på 
olika spelplattformar:  
 
! Minbingo.com och Lyckobingo.com på Parlay Entertainment som är en av världens största 

bingoplattformar via St Minvers nätverk.  
! Erik123.com på Boss Media via St Minvers nätverk 
! 66poker.com och Wasapoker.com på Entractions nätverk 
 
 
Skälen till varför PSI valt att inte investera i egna plattformar:  
 
! Ökar flexibiliteten 
! Utnyttjar skalbarheten och minimerar behovet av personal 
! Enkelt att vid behov byta plattform 
! Åtkomst av spelarlikviditet från start 
! Höga vinstnivåer från start 
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INVESTERINGSOBJEKTEN  
 
PSI kommer i huvudsak att förvärva bolag som har ett positivt kassaflöde och som redan uppnått lönsamhet 
och där bolagets ägare ser fördelar med att ingå i en större sfär med nya utvecklingsmöjligheter. PSI skall 
också kunna erbjuda ägarna bättre förutsättningar för en realisering av uppbyggda värden. Genom att 
investera i bolag med teknik eller servicetjänster kommer PSI att införskaffa nödvändiga verktyg samt 
kompetens inom teknik och kundsupport. Tekniken eller servicen skall vara direkt applicerbara i 
investeringsobjekten.  
 
 
INVESTERINGSPROCESS  
 
Under ledning av Bolagets styrelseordförande tillsätts en investeringsgrupp, bestående av styrelsemedlemmar 
och VD, som ansvarar för granskning, genomförande och uppföljning av förvärv. Bolagen väljs utifrån väl 
definierade verksamhetsområden och bolagskriterier och skall dessutom passa in i den bolagsstruktur som 
PSI eftersträvar. Investeringarna skall genomföras enligt fastställda metoder för att säkerställa en hög kvalitet 
i förvärvsprocessen.  
 
 
SPELANSVAR  
 
PSI arbetar med spelansvar och etiska frågor inom en rad olika områden, till exempel genom 
produktutveckling, begränsande åtgärder, utbildning och information och ansvarsfull marknadsföring samt 
via branschsamverkan. Bolaget arbetar konsekvent med etiska spelansvarsfrågor som berör spelandet och 
spelbranschen. PSI har utformat en etikpolicy tillsammans med Thomas Nilsson på Spelinstitutet och Pieter 
Remmers, Assissa Consultancy Europe. PSI är medlemmar i Global Gambling Guidance Group G4 (en 
internationell organisation för spelansvarsfrågor). Alla PSI:s bolag kommer att följa denna policy och hela 
tiden arbeta med spelansvar som ledstjärna. PSI:s bolag samarbetar även med ett antal ideella organisationer 
som ger råd till personer som har problem till följd av spel. 
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10.1 ONLINE BINGO 
 
PSI är mycket väl positionerad på marknaden med två starka varumärken, Minbingo.com och 
Lyckobingo.com. Bingo verksamheten har haft en organisk tillväxt om 140 procent de senaste sex 
månaderna (november 2007 – april 2008) och idag finns över 70 000 registrerade spelare. 
 
 
10.1.1 PSI:S BINGOAMBASSADÖR 
 
Lasse Kronér är PSI:s bingoambassadör. Lasse har ägnat hela sitt liv åt underhållning och spel och är idag en 
av Sveriges mest populära programledare i TV. Under åren 1999-2004 ledde han Sveriges största 
sällskapsspel, Bingolotto, i TV4. Lasse älskar spel och är också en duktig spelkonstruktör. Lasse har alltid 
haft en speciell relation till Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Efter att själv ha legat 
på sjukhuset i sin barndom har han under åren på olika sätt deltagit i projekt som samlat in pengar till 
sjukhuset. Sedan 2001 sitter han också med i sjukhusets Advisory board där bland annat nya 
intäktsmöjligheter diskuteras. I mars 2007 lanserades Minbingo.com med Lasse Kronér som ambassadör. Det 
gladde Lasse mycket när det genom Minbingo.com blev möjligt att generera pengar till sjukhusets 
insamlingsstiftelse. Lasse är även suppleant i PSI:s styrelse. 
 
 
10.1.2 MINBINGO.COM 
 
Verksamhetsbeskrivning  
Minbingo.com lanserades i mars 2007. Bingo är av tradition ett socialt spel där man mer spelar tillsammans 
än mot varandra. Den sociala faktorn är viktig på minbingo.com och chattrummet där man interagerar med 
andra spelande vänner är en viktig del av glädjen och gemenskapen. Man kommer också att kunna bjuda in 
sina vänner att spela bingo.   
 
Välgörenhet  
PSI kommer att tillföra en del av överskottet från minbingo.com till insamlingsstiftelsen för Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus. För den aktiva spelaren ges därmed möjlighet att genom sitt spelande 
bidra till välgörenhet.  
 
 

 

Fakta  
Startad 2007  
Plattform/nätverk: Parlay Entertainment/St Minver  
Ägare: PSI Bingo Ltd, Malta 
PSI:s ägarandel 99,99%   
URL: www.minbingo.com  
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10.1.3 LYCKOBINGO.COM 
 
Verksamhetsbeskrivning  
Hösten 2006 lanserades Lyckobingo.com som ett projekt inom affärsutvecklingsföretaget Firm Factory 
Network AB. Under hela 2007 har Lyckobingo.com hållit en stadig tillväxtakt och har idag spelare i hela 
Norden. I november 2007 förvärvade PSI hela verksamheten genom en riktad nyemission. 
  
Lyckobingo.com ligger på samma bingonätverk som Minbingo.com vilket resulterat i synergier inom 
framförallt administration och kundsupport. 
 
 

 

Fakta  
Startad 2006 
Plattform/nätverk: Parlay Entertainment/St Minver  
Ägare: PSI Bingo Ltd, Malta 
PSI:s ägarandel 99,99%   
URL: www.lyckobingo.com  
 

 
 

 
 
 
10.1.4 UTVECKLING OCH STRATEGI 
 
PSI har under vintern 2007/2008 omfördelat marknadsföringsresurser från den mättande pokermarknaden 
till den snabbväxande bingomarknaden, vilket har gett goda resultat. Minbingo.com och Lyckobingo.com 

har för nuvarande tillsammans 
över 70 000 registrerade spelare. 
PSI räknar med att åtminstone 
kunna upprätthålla den historiska 
tillväxttrenden avseende antal 
registrerade bingo spelare genom 
att fortsätta med de kraftfulla 
marknadsförings-insatserna, och 
räknar därmed med att kunna 
växa organisk till 120 000 – 130 
000 registrerade spelare i slutet av 
första kvartalet 2009. I planerna 

ligger också ytterligare förvärv inom bingo segmentet. 
 
PSI kommer dessutom att fokusera ännu tydligare på affiliate marknadsföring, som har visat sig att bli 
alltmer betydelsefullt. Nya samarbeten med starka affiliate partners är avtalade. 
 
Slutgiltigen kommer PSI att förstärka sina insatser i kundvård (customer retention) och aktivering av passiva 
spelare (customer reactivation). 
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10.2 ONLINE POKER 
 
PSI lyckades att öka antal registrerade poker spelare med 38 procent under det senaste året. Ett markant 
ökat tryck från konkurrenterna med Svenska Spel i spetsen har dock lett till en överetablering på 
marknaden och därmed till en vikande omsättning och marginaler för PSI:s pokersajter Erik123.com, 
Wasapoker.com och 66Poker.com under samma period. PSI har därför påbörjat en omstruktureringsplan 
för poker verksamheten med målsättningen att återigen öka omsättningen och marginaler. 
 
 
10.2.1 PSI:S POKERAMBASSADÖRER 
 
Erik Sagström är en av världens bästa online pokerspelare och mannen bakom sajten som fått namn efter 
hans smeknamn på Internet, Erik123.com. Poker är ett skicklighetsspel och därför satsar Erik på att lära ut 
så mycket som möjligt på Erik123.com. Erik ansåg att det behövdes en seriös pokersajt, utan tingeltangel, 
popup-fönster och störande reklambudskap. Erik är övertygad om att det finns fler som tycker som han, 
som vill ha en sajt fokuserad på poker och kunskap och som visar stort ansvar. Poker handlar om 
skicklighet och uthållighet, på samma sätt som inom sporten, detta vet Erik, som innan han satsade på 
pokern, var på väg till landslaget i bordtennis. Övriga ambassadörer för PSI:s pokersajter är William 
Thorsson och Ayhan Alsancak.  
 
 
10.2.2 ERIK123.COM 
 
Verksamhetsbeskrivning  
Erik123.com lanserades i februari 2007 och är en pokersajt på Boss Medias internationella nätverk. Sajten 
har byggts med fokus på kunskap och trygghet istället för på marknadsföring. Ingen reklam, ingen rakeback. 
Bara poker. Sajten har också en stilren formgivning, utan störande element, som möjliggör för spelaren att 
fokusera på spelet.  
 
Poker handlar om skicklighet 
För att bli skicklig i poker krävs kunskap och Erik123.com ska sprida denna kunskap. Här kan man bland 
annat ta del av Eriks kunskaper via en avancerad pokerskola, ha möjlighet att få en spelad hand 
kommenterad eller ställa frågor i största allmänhet. Det ska löna sig för spelarna att komma till sajten.  
 
Ansvarsfull pokersajt  
Erik123.com kommer inte att erbjuda pengar till etablerade spelare för att spela på sajten för att därigenom 
därigenom agera ”dragplåster” för att locka in vanliga spelare. PSI är medlemmar i G4, en internationell 
organisation som arbetar för att minska spelberoende, Erik123.com kommer att följa G4:s riktlinjer.  
 
Stort intresse vid lanseringen  
Intresset kring lanseringen har varit stort, både i Sverige och utomlands. Lanseringen har diskuterats såväl i 
media som på olika pokerforum. Tre veckor efter lanseringen hade tusentals spelare sökt sig till sajten.  
 
 

 
 

Fakta  
Startad 2007  
Plattform/nätverk: Boss Media/St Minver  
Ägare: PSI Poker Ltd, Malta 
PSI:s ägarandel 99,99%  
PSI:s pokerambassadör Erik Sagström 
URL: www.erik123.com  
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10.2.3 WASAPOKER.COM 
 
Verksamhetsbeskrivning  
Wasapoker.com förvärvades i juni 2006. Wasapoker.com skiljer sig från andra pokersajter i det avseende att 
Wasapoker.com - förutom pokerspel - driver en av marknadens bästa webshoppar, anordnar pokerevents och 
erbjuder månatliga reportage och artiklar. Wasapoker.com erbjuder ett lojalitetsprogram, VIP Cashback 
Gold, som ger spelarna upp till 60 procent tillbaka på den avgift spelsajter tar ut. Det i kombination med 
webshoppen, där spelaren byter poäng mot produkter, gör att Wasapoker.com är en av de sajter i världen 
som ger mest tillbaka till sina spelare. Sajten är inriktat på den Nordiska marknaden och ger sina lojala 
spelare support via sajtens Poker Managers.  
 
 

 
 

Fakta  
Startad 2005  
Plattform/nätverk: Entraction 
Ägare: PSI Poker Ltd, Malta 
PSI:s ägarandel 99,99%  
URL: www.wasapoker.com  
 

 
 
 
10.2.4 66POKER.COM 
 
Verksamhetsbeskrivning  
PSI förvärvade i januari 2006 spelsajten 66Poker, som har varit kommersiellt aktiv sedan september 2005. 
66Poker erbjuder kasinospel, poker och betting genom ett samarbetsavtal med Entraction. 66poker.com är 
den av PSI:s sajter som har flest internationella spelare.  
 
 

 
 

Fakta  
Startad 2005  
Plattform/nätverk: Entraction 
Ägare: PSI Poker Ltd, Malta 
PSI:s ägarandel 99,99%  
URL: www.66poker.com  
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10.2.5 UTVECKLING OCH STRATEGI 
 
Antal registrerade poker spelare har ökat med 38 procent mellan mars 2007 och mars 2008. Samtidigt har 
antal aktiva spelare minskt vilket har resulterat i sjunkande omsättning och marginaler.  
 
PSI har därför tagit fram och börjat implementera en utvecklingsplan för poker verksamheten som omfattar 
bland annat följande aktiviteter; 
 

• Byte av nätverk för Erik123.com i syfte att skapa ett mer attraktivt erbjudande resulterande i 
framförallt förbättrade marginaler 

• Fusion av Wasapoker.com och 66Poker.com till ett gemensamt varumärke (66Poker.com) med 
syfte att få bättre effekt av gjorda marknadsföringsinsatser 

• Ökad satsning på casinospel och sportsbetting inom ramen för varumärket ”66” 
 
PSI räknar med att åtminstone 
kunna upprätthålla den historiska 
tillväxttrenden avseende antal 
registrerade poker spelare genom 
ovanstående utvecklingsplan. 
Målsättningen är att öka antal 
registrerade poker spelare med 
minst 50 procent till över 16 000 
under första kvartalet 2009 och 
därmed återigen når ett positivt 
bidrag från poker verksamheten. 
 
 

 
 
 
10.3 SUPPORT OCH MARKNADSFÖRING 
 
10.3.1 I WANT HELP 
 
Verksamhetsbeskrivning  
PSI förvärvade kundsupportföretaget I Want Help SA baserat i Costa Rica under hösten 2006. I september 
2005 startades verksamheten upp i Costa Rica med en ny affärsidé; att driva ett fristående 
kundserviceföretag mot i-gaming-industrin och ge personlig service till bolagets kunder och spelare. I Want 
Help arbetar inte enbart med kundtjänst utan även med ”retention and care”, betalningar, bedrägerihantering 
och översättningar. I Want Help har idag kunder inom bingo och poker. I Want Helps kontor är bemannat 
24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan för att täcka kundernas behov. Bolagets anställda behärskar sju 
språk flytande.  
 
 

 

Fakta  
Startad 2005  
Ägare: I Want Help S.A 
PSI:s ägarandel 100 %  
URL: www.iwanthelp.com 
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Utveckling och strategi 
I Want Help har visat god tillväxt men resultatet har drabbats av en vikande dollarkurs. 90 procent av 
omsättningen kommer idag från externa kunder. PSI ser mycket goda möjligheter till en fortsatt tillväxt, 
både gällande omsättning och lönsamhet, tack den specifika kompetensen inom PSI kärnverksamhet poker 
och bingo.  
 
 
 
10.3.2 PARTYBUX 
 
Verksamhetsbeskrivning  
PSI förvärvade aktier i Tekwell Enterprises Ltd.i januari 2007 som äger sajten PartyBux.com. 
PartyBux.com är en spelcommunity som har varit aktiv sedan april 2006. PartyBux.com erbjuder nya 
spelare en chans att prova på online spel utan risk. Bolaget har ett stort antal etablerade spelbolag som 
kunder. Bolaget har främst marknadsförts genom olika forum och hemsidor som gärna länkar till 
PartyBux.com. Sajten har cirka 10 000 inkommande länkar ute på nätet. PartyBux.com tillför dessutom 
PSI kompetens inom teknik, utveckling och design.  
 
 

 

Fakta  
Startad 2006  
Ägare: Tekwell Enterprises Ltd 
PSI:s ägarandel 90 %   
URL: www.partybux.com 
 

 
 
 
10.4 ÖVRIGT 
 
Hagel och Dis 
PSI äger cirka 29 procent i Hagel & Dis Gaming Systems AB. Därtill har PSI en option att senast 2014 öka 
innehavet med ytterligare 7 procent. Hagel & Dis har ett patent som innebär ett skydd av överföringen av 
väderdata till speldata och erbjuder spel på ett specifikt väder på en specifik plats i världen. Spelprodukten 
är också intressant eftersom den kan appliceras på i princip vilken spelform som helst, t ex betting eller som 
lotteri. Hagel & Dis är ett licensbolag som arbetar med återförsäljare i hela världen och man marknadsför 
idag produkten mot flera stora spelbolag i Europa. Som ett exempel har Hagel & Dis samarbetspartner i 
Danmark applicerat väderspelet i TV-format. Detta TV-format presenterades vid TV-mässan MIP i Cannes 
under våren 2007. Genom Hagel & Dis har PSI en spelprodukt med stor potential på den internationella 
arenan.  
 
 

 

Fakta  
Förvärvad 2007  
Ägare: PSI Holdings Ltd 
PSI:s ägarandel 29 %   
URL: www.hagelochdis.se 
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11. FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 
 
Nedanstående sammandrag av PSI:s räkenskaper bör läsas i anslutning till avsnitten Kommentarer till 
den finansiella utvecklingen samt den historiska finansiella informationen, som införlivas genom 
hänvisning till årsredovisningar och revisorernas granskningsrapporter för perioderna 2006-07-01 - 
2007-12-31 och 2005-07-01 - 2006-06-30. För mer information hänvisas till avsnitt 
Handlingar/dokument som införlivas genom hänvisning. 
 
Nedan presenteras PSI:s finansiella utveckling i sammandrag för perioden 2004-07-01 – 2005-06-30, 2005-
07-01 – 2006-06-30 samt 2006-07-01 – 2007-12-31. Redovisningen för perioden 2006-07-01 – 2007-12-
31 är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Koncernredovisningen 
för perioderna 2005-07-01 – 2006-06-30 och 2006-07-01 – 2007-12-31 är upprättad upprättad i enlighet 
med IFRS samt i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR30, Kompletterande 
redovisningsprinciper för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer. 
Koncernförhållande uppstod under räkenskapsperioden juli 2005 – juni 2006.  
 
 
UTDRAG UR RESULTATRÄKNING 
 

  
Koncern 

 
Moderbolag 

 
Belopp i TSEK 2006-07-01   2005-07-01 2006-07-01   2005-07-01 2004-07-01 
  2007-12-31   2006-06-30 2007-12-31   2006-06-30 2005-06-30 
            
Rörelsens intäkter           
Nettoomsättning 13 963 2 065 20 0 0 
            
Rörelsens kostnader           
Övriga intäkter     91     
Övriga externa kostnader -26 713 -7 236 -8 760 -4 742 -9 
Personalkostnader -9 240 -1 544 -6 829 -1 544 0 
Avskrivningar -6 535 -224 -64 -11 0 
            
Rörelseresultat -28 525 -6 939 -15 542 -6 297 -9 
            
Resultat från finansiella poster           
Finansiella intäkter 631   229 0 8 
Finansiella kostnader -57 -24 -31 -24 0 
Resultat från andelar i 
koncernföretag     -10 587 0 0 
            
Resultat efter finansiella poster -27 951 -6 963 -25 931 -6 321 -1 
            
Inkomstskatt -80 0 0 0 0 
            
Årets resultat -28 031 -6 963 -25 931 -6 321 -1 
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UTDRAG UR BALANSRÄKNING 
 

 Belopp i TSEK 
Koncern 

 
Moderbolag 

 
 2007-12-31 2006-06-30 2007-12-31 2006-06-30 2005-06-30 
TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar           
Immateriella anläggningstillgångar           
  Goodwill 11 444 5 647       
  Övriga immateriella tillgångar 7 515 4 077       
Summa  18 959 9 724       
Materiella anläggningstillgångar           
  Inventarier 310 64 216 43 0 
Summa  310 64 216 43 0 
Finansiella anläggningstillgångar           
  Andelar i intresseföretag 532   532     
  Andelar i koncernföretag     21 582 9 368   
  Övriga långfristiga fordringar         596 
  Fordringar hos koncernföretag     138 647   
Summa  532 0 22 252 10 015 596 
Summa anläggningstillgångar 19 801 9 788 22 468 10 058 596 
Omsättningstillgångar           
Kortfristiga fordringar           
  Kundfordringar och övriga  
  fordringar 1 393 613 477 576 8 
  Förutbetalda kostnader och  
  upplupna intäkter 617 91 93 35   
Summa  2 010 704 570 611 8 
Kassa och bank           
Likvida medel 5 556 5 539 4 946 4 440 0 
Summa  5 556 5 539 4 946 4 440 0 
Summa omsättningstillgångar 7 566 6 243 5 516 5 051 8 
SUMMA TILLGÅNGAR 27 367 16 031 27 984 15 109 604 
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
  Aktiekapital 1 641 758 1 641 758 500 
  Övrigt tillskjutet kapital 56 907 15 573       
  Pågående apportemission  0 3 000 0 3 000   
  Reservfond 917 27 12 228 15 573 100 
Summa  59 465 19 358 13 869 19 331 600 
Fritt eget kapital           
  Överkursfond     38 358 0   
  Balanserat resultat -35 009 -6 963 0 0 1 
  Årets resultat     -25 930 -6 321 -1 
Summa  -35 009 -6 963 12 428 -6 321 0 
Minoritetsintresse 12         
Summa eget kapital 24 468 12 395 26 297 13 010 600 
Skulder           
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 
Kortfristiga skulder           
  Leverantörsskulder 1 276 1 001 319 928   
  Aktuella skatteskulder 0 21       
  Övriga kortfristiga skulder 1 241 1 225 987 83   
  Upplupna kostnader och  
  förutbetalda intäkter 382 1 389 382 1 088 4 
Summa skulder 2 899 3 636 1 688 2 099 4 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 27 367 16 031 27 985 15 109 604 
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UTDRAG UR KASSAFLÖDESANALYS 
 

 
Koncern 

 
Moderbolag 

 
Samtliga belopp i TSEK 2006-07-01 2005-07-01 2006-07-01 2005-07-01 2004-07-01 
 2007-12-31 2006-06-30 2007-12-31 2006-06-30 2005-06-30 
      
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten - 22 012 -5 214 - 14 874 -4 795 -2 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -  1 317 -  4 979  - 7 966 - 6 421 -2 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 23 346 15 731 23 346 15 656 0 
      
Årets kassaflöde 17 5 538 506 4 440 0 
Likvida medel vid årets början 5 539 0 4 440 0 0 
Kursdifferens i likvida medel 0 1 0 0 0 
Likvida medel vid årets slut 5 556 5 539 4 946 4 440 0 

 
 
NYCKELTAL KONCERNEN 
 
 2008-01-01 2007-01-01 2006-07-01 
 2008-03-31 2007-03-31 2007-12-31 

Nettoomsättning (TSEK) 3 161 2 520 13 963 

Bruttomarginal 73 % 67 % 51 % 

Rörelsemarginal - 101 % - 169 % neg 

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,03 -0,07 – 0,45 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,03 -0,07 – 0,45 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning  102 531 881 58 383 300 62 038 593 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  107 906 883 63 758 300 68 013 593 

Eget Kapital (TSEK) 19 998 10 961 24 468 

Eget Kapital per aktie (SEK) 0,20 0,19 0,24 

Soliditet 86 % 90 % 89 % 

Ränteteckningsgrad 91 ggr 245 ggr 490 ggr 

Likvida medel (TSEK) 2 668 700 5 556 

Avkastning på eget kapital neg neg neg 

Antal anställda vi periodens slut 15 18 16 

Utestående aktier i moderbolaget (st) 102 531 881 58 383 300 102 531 881 
 
 
DEFINITIONER 
 
Rörelsemarginal  Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen 
Resultat per aktie Årets resultat per aktie enligt nedan 
Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie vid årets slut  
Genomsnittligt antal aktier  
före utspädning 

Vägt genomsnitt av antal aktier utestående under året 

Genomsnittligt antal aktier  
efter utspädning 

Vägt genomsnitt av antal aktier, inklusive teckningsoptioner, 
utestående under året 

Soliditet   Eget kapital i procent av balansomslutningen 
Likvida medel Kassa och bank samt kortfristiga placeringar  
Avkastning på eget kapital  Årets Resultat i procent av genomsnittligt eget kapital   
 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Styrelsen bedömer att förutsättningarna är goda för en fortsatt positiv marknadsutveckling inom den 
Internetbaserade spelbranschen. Konkurrenssituationen har under de senaste sex månaderna intensifierats, 
särskilt inom online poker med fallande marginaler som följd. Tillväxttakten för onlinebingo bedöms vara 
betydligt starkare än spelbranschen totalt sett vilket PSI ämnar dra nytta av.  
 



 

Prospekt PSI Spelinvest AB (publ) - org nr 556506-7302   Sida 37/63 

 
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN I SAMMANDRAG 
 
PSI startade sin verksamhet hösten 2005, varför endast en jämförelse av räkenskapsåren 2007/2006 med 
2006/2005 presenteras. 
 
 
Jämförelse 2007/2006 och 2006/2005, koncernen 
 
PSI Spelinvest har ändrat räkenskapsår till kalenderår vilket innebar en förlängning av räkenskapsåret 
2006/2007 med 6 månader, till 2007-12-31. Ekonomisk information och nyckeltal för perioden juli 2006- 
december 2007 (18 månader) jämförs därför med perioden juli 2005 – juni 2006 (12 månader).   
 
Omsättning 
Den totala nettoomsättningen för perioden juli 2006 till december 2007 ökade med ca 576 % till 13 963 
TSEK (2 065) TSEK. Beloppet för föregående år avser 12 månader. Omsättningsökningen beror främst på 
att PSI Spelinvest AB under perioden har genomfört flera förvärv och investeringar. 
 
Nettoomsättningen per produktområde sedan starten av PSI Spelinvest visar följande utveckling: 
 

 
 
Under det första verksamhetsåret är nettoomsättningen i sin helhet hänförbar till Costa Rica varifrån 
verksamheten inom online poker då bedrevs. Under räkenskapsåret 2006/2007 samt första kvartalet 2008 
genereras all nettoomsättning för PSI Bingo, PSI Poker samt Partybux av PSI Holdings på Malta medan I 
Want Helps nettoomsättning i sin helhet sker genom supportverksamheten i Costa Rica. 
 
Kostnader 
Periodens totala kostnader exklusive finansiella poster och skatt uppgick till 42 488 TSEK, en ökning med 
33 492 TSEK från föregående år då de totala kostnaderna uppgick till 8 996 TSEK. Beloppet för föregående 
år avser 12 månader. Fördelningen på olika kostnadsslag hade följande utseende: 
 
 2007/2006 2006/2005 
Direkta kostnader 16 % 14 % 
Personalkostnader 22 % 14 % 
Övriga externa kostnader 46 % 52 % 
Av- och nedskrivningar 16 % 20 % 

 
De största kostnadsslagen inom Övriga externa kostnader är kostnader i samband med förvärv, köpta tjänster 
i samband med utveckling och marknadsföring av Bolagets varumärken, kostnader i samband med 
nyemission och marknadsnotering, etablering av nytt huvudkontor i Göteborg samt start-up kostnader på 
Malta. Den ökade andelen personalkostnader återspeglar bland annat uppbygganden av den operativa 
strukturen i Sverige och på Malta.  
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Resultat 
Periodens resultat uppgick till – 28 031 TSEK (– 6 963 TSEK). Av resultatet avser – 6 771 TSEK 
avskrivningar och nedskrivningar varav ca – 3 700 TSEK var nedskrivningar av Goodwill i pokersajten 
Wasapoker.com och i dotterbolaget Tekwell Enterprises Ltd. Det försämrade resultatet beror på att Bolagets 
kostnader haft en snabbare tillväxttakt än intäkterna. Därför lanserades och genomfördes mellan hösten 
2007 och våren 2008 ett kostnadsbesparingsprogram innebärande viss personalreduktion, ny operativ 
ledning, minskning av externt köpta tjänster samt flytt av moderbolagets verksamhet till mer 
kostnadseffektiva lokaler i Stockholm. 
 
Kassaflöde och likvida medel 
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick under perioden till  
– 22 012 TSEK (– 5 214 TSEK). Periodens kassaflöde uppgick till 17 TSEK (5 538 TSEK). Vid periodens 
slut uppgick kassa och bank i koncernen till 5 556 TSEK (5 539 TSEK). Under första kvartalet 2008 har 
kassaflödet varit fortsatt negativt från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital och vid 
kvartalets slut (2008-03-31) uppgick kassa och bank i koncernen till 2 668 TSEK. 
 
Investeringar och förvärv 
Under perioden juli 2006 till december 2007 har följande förvärv och investeringar genomförts: 
 
Företag Verksamhet Förvärvs-

tidpunkt 
Kapital-
andel, % 

Röst-
andel, % 

I Want Help S.A. Kundsupport 2006-08-31 100 100 

Hagel & Dis AB Utvecklingsbolag 2007-01-04 29 29 

Tekwell Enterprises Ltd Utvecklingsbolag 2007-01-22 90 90 

Pommad AB med dotterbolag 
Lucky Media Concept S.A. 

Ägare till bingosajten 
Lyckobingo 

2007-11-13 100 100 

 
Sammanlagt uppgick investeringarna till 16 261 TSEK under perioden att jämföras med 9 368 TSEK 
verksamhetsåret 2005/2006. 
 
Medarbetare 
Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 16 (1) varav 14 personer var anställda i koncernens 
utländska dotterbolag och 2 personer i det svenska moderbolaget PSI Spelinvest AB (publ). 
 
Finansiering och finansiell ställning 
 
PSI:s verksamhet har sedan starten finansierats av ägarkapital. Under oktober 2005 genomfördes en nyemission 
som tillförde Bolaget 4.000.000 SEK. Under 2006 genomfördes totalt fem nyemissioner som tillförde Bolaget 
sammanlagd 15.731.000 SEK. I juni 2007 genomfördes en nyemission i samband med Bolagets listning på First 
North som tillförde Bolaget 23.346.000 SEK. 
 
Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick den 31 mars 2008 till 2 668 TSEK. 
Emittenten har inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna uppgick vid kvartalets slut (2008-03-31) till – 3 
207 TSEK. Det finns inga företagsinteckningar eller andra ställda panter utöver spärrade bankmedel uppgående 
till 50 TSEK. 
 
Bolagets likviditet räcker idag cirka 2 – 3 månader ytterligare innan man behöver påspädning med nytt kapital. 
Bolaget har därför beslutat att genomföra en nyemission som innebär att bolaget tillförs 14,4 miljoner kronor i 
kontanter. Bolagets nuvarande likviditet klarar inte av några större åtaganden utan måste hela tiden fördelas för att 
pengarna skall räcka under hela perioden som arbetet med nyemissionen pågår. 
 
Styrelsen har därför beslutat att med hjälp av garanten, Firm Factory AB genomföra en kort upplåning för att 
bolaget inte skall riskera att stå utan pengar för att löpande kunna betala sina fakturor och skatter. Lånet bör vara 
på maximalt 3 månader och på högst 750 000 kronor. 
 
Bolaget har inga långfristiga lån med banker eller andra kreditinstitut och det lån som avses att tas upp under 
arbetet med ny emissionen är av kortfristig karaktär och skall återbetalas när emissionslikviden är bolaget 
tillhanda. 
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Eget kapital och skulder per 31 mars 2008  
 
Samtliga belopp i TSEK 31 mars 2008 

 
31 mars 2007 31 dec 2007 

Kortfristiga skulder    
- Mot borgen 0 0 0 
- Mot säkerhet *  0 0 0 
- Blancokrediter 3 207 1 172 2 899        
Summa kortfristiga skulder 3 207 1 172 2 899 
    
Långfristiga krediter 0 0 0 
- Mot borgen 0 0 0 
- Mot säkerhet * 0 0 0 
- Blancokrediter 0 0 0 
Summa långfristiga krediter  0 0 0 
    
Eget kapital    
    Aktiekapital 1 641 934 1 641 
    Reservfond 84 63 917 
    Andra reserver 18 273 9 964 21 910 
Summa eget kapital 19 998 10 961 24 468 
    
Summa  23 205 12 133 27 367 
 
 
Inga förändringar av eget kapital har skett under perioden 31 mars – 31 maj 2008. 
 
 
Nettoskuldsättning per 31 mars 2008 
 
Samtliga belopp i TSEK  31 mars 2008 31 dec 2007 

 
  Kassa 0 0 
  Likvida medel 2 668 11 884 
   - Ospärrade bankmedel 2 618 11 834 
   - Spärrade bankmedel * 50 50 
  Lätt realiserbara värdepapper 0 0 
Likviditet 2 668 11 884 
   
Kortfristiga fordringar 1 756 1 083 
   
  Kortfristiga bankskulder 0 0 
  Kortfristiga delar av långfristiga skulder 0 0 
  Andra kortfristiga skulder 3 207 2 890 
Kortfristig skuldsättning 3 207 2 890 
   
Netto kortfristig skuldsättning 1 217 10 077 
   
  Långfristiga banklån 0 0 
  Emitterade obligationer 0 0 
  Andra långfristiga lån  0  0 
Långfristig skuldsättning  0  0 
   
Nettoskuldsättning 1 217 10 077 
 
* Spärrade bankmedel utgör en bankgaranti som ställts ut mot likvida medel på spärrat bankkonto. 
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12. AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
 
Aktien noterades på First North den 12 juni 2007 och stängningskursen på noteringsdagen var 0,86 kronor. 
Stängningskurs den 31 maj 2008 var 0,11 kronor. Bolagets ISIN-kod (identifikationskod för bolagets 
aktier) är SE0001661729 och bolagets kortnamn på First North är "SPEL". 
 
 
12.1 AKTIEKAPITAL 
 
Aktiekapitalet i PSI Spelinvest AB (publ) uppgick den 31 maj 2008 till 1 640 510,096 SEK. Antalet 
aktier är 102 531 881. Bolagets aktier utgörs av en serie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar 

och vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne företrädda aktier.  
 
 
12.2 AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
 
Samtliga belopp är i Svenska Kronor (SEK). 
 

Datum Emissionstyp 
Kvotvärde 

(SEK) 
Förändring  
antal aktier 

Totalt  
antal aktier 

Aktiekapital  
(SEK) 

06-sep Apportemission 0,016 1 400 000 50 300 000 804 800 
06-okt Kontant nyemission 0,016 4 333 300 54 633 300 874 133 
06-dec Kontant nyemission 0,016 3 750 000 58 383 300 934 133 
07-jun Kontant nyemission 0,016 9 371 873 67 755 173 1 084 082,768 
07-jun Kontant nyemission 0,016 970 644 68 725 817 1 099 613,072 
07-jun Kontant nyemission 0,016 291 500 69 017 317 1 104 277,072 
07-jul apportemission 0,016 675 000 69 692 317 1 115 077,072 
07-jul Kontant nyemission 0,016 2 000 000 71 692 317 1 147 077,072 
07-okt Kontant nyemission 0,016 80 000 71 772 317 1 148 357,072 
07-nov Apportemission 0,016 30 759 564 102 531 881 1 640 510,096 

 
Per 31 maj 2008 slut uppgick antal utestående aktier till 102 531 881 stycken. Mer än 10 % av aktierna 
betalats genom apportemissioner, det vill säga med andra tillgångar än likvida medel. 
 
 
12.3 AKTIEÄGARE 
 
PSI Spelinvest AB ägs av ca 3 000 aktieägare. De 20 största aktieägarna per 29 februari 2008 var:  
 

# Namn  
 

Antal aktier  Kapital %  Röster %  

1 Firm Factory AB 17 370 107 16,94 16,94 
2 SIS Segaintersettle AG  10 852 146 10,58 10,58 
3 Kaplans Auktioner  4 523 465 4,41 4,41 
4 Oskar Lagersten Bjursten  3 700 195 3,61 3,61 
5 Capitalleben  2 911 600 2,84 2,84 
6 JP Morgan Bank  2 789 289 2,72 2,72 
7 Hans Sköld  2 242 147 2,19 2,19 
8 Klädetta Kommanditbolag 2 050 000 2,00 2,00 
9 Anders Holmstedt  2 023 888 1,98 1,98 
10 Hagelodis Gaming Systems AB  2 000 000 1,95 1,95 
11 Peter Ahlgren  1 655 588 1,61 1,61 
12 Comillas, Amelita  1 617 142 1,58 1,58 
13 Försäkringsbolaget Avanza Pension  1 564 784 1,53 1,53 
14 William Thorsson  1 552 500 1,51 1,51 
15 Staro Int. AB  1 447 756 1,41 1,41 
16 Daniel Kaplan  1 375 133 1,34 1,34 
17 Maria Groschopp  1 067 538 1,04 1,04 
18 Jan Arwind Malhotra  1 067 538 1,04 1,04 
19 Maria Groschopp  1 067 538 1,04 1,04 
20 Bohus Stocken AB  1 000 000 0,98 0,98 

 Totalt representerade aktier 63 878 354 62,30% 62,30% 
 Totalt utestående aktier 38 653 527 37,70% 37,70% 
 Totalt 102 531 881 100,00% 100,00% 
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12.4 OPTIONSRÄTTER 
 
Varje option ger rätt till teckning av en (1) aktie. 
 
Utestående optioner  
lösen senast 

Namn  Antal aktier  Kurs (SEK)  Maximalt tillfört 
belopp vid full 
teckning (SEK) 

2008 december Ledning och styrelse  3 125 000 4,00 12 500 000 
2008 december Ambassadörer  2 000 000  6,00  12 000 000 
2008 december Lidas konsulting 250 000 1,00 250 000 
Summa vid fullt utnyttjande 5 375 000  24 750 000 
 
 
12.5 UTDELNINGSPOLICY 
 
PSI har tidigare inte lämnat någon utdelning och avser att behålla eventuella vinstmedel så länge 
investeringsbehoven är stora. På sikt kommer PSI att verka för att lämna utdelning till aktieägare i den mån 
Bolaget genererar vinster som inte bedöms kunna återinvesteras på ett fördelaktigt sätt. För räkenskapsåret 
2008 avser styrelsen i PSI föreslå att ingen utdelning lämnas. 
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13. ÄGARSTYRNING OCH STYRELSENS ARBETSSÄTT 
 
Årsstämma 
Alla aktieägare som är registrerade i aktieägarregistret och anmäler sitt deltagande till Bolaget enligt utfärdad 
kallelse har rätt att delta i förhandlingarna på årsstämman. Årsstämman 2008 ägde rum den 22 april 2008, 
en termin för nästa reguljära årsstämma är inte satt än. 
 
Styrelsen 
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter samt en suppleant. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden 
och styrelsen i PSI svarar för Bolagets organisation, förvaltning och övriga angelägenheter. Det åligger 
styrelsens ordförande att genom kontakter med verkställande direktören och andra ledande befattningshavare 
följa Bolagets utveckling och se till att styrelseledamöterna genom verkställande direktörens försorg får all 
den information som är nödvändig. Styrelseordföranden skall i strategiska frågor i samråd med verkställande 
direktören tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltning och bedömer löpande 
moderbolaget och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning som 
innehåller regler och riktlinjer för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Styrelsens arbetsordning 
utgör ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och PSI:s bolagsordning och är föremål för årlig 
översyn. Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera riktlinjer för förvaltningen samt placeringen av Bolagets 
medel. Styrelsen fastställer vidare Bolagets mål, väsentliga riktlinjer och strategiska planer samt övervakar 
fortlöpande att dessa efterlevs samt att de efter rapportering från verkställande direktören blir föremål för 
uppdatering och översyn. Styrelsen har till uppgift att granska rutinerna för Bolagets riskhantering, 
styrning/kontroll, skattesituation och finansiella rapportering. Styrelsen ska ha löpande kontakter med 
Bolagets verkställande direktör och revisorer för att säkerställa att den interna och den externa redovisningen 
uppfyller de krav som ställs på ett marknadsanslutet bolag. Styrelsen kommer fortlöpande att lämna 
riktlinjer för hur aktiemarknadens krav på information ska tillgodoses och hur Bolaget ska hantera 
insiderfrågor och insiderlagstiftningens krav.    
 
Styrelsearbete 
Styrelsen har genomfört 14 protokollförda möten under året. Frågor som behandlats är strategi och 
långsiktig inriktning, finansieringsfrågor, delårs- och bokslutsrapporter samt informations- och 
kommunikationsfrågor. Utöver protokollförda möten har styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter 
haft kontinuerlig kontakt med ledande befattningshavare i Bolaget. Styrelsen får kontinuerliga rapporter om 
Bolagets resultat och ställning enligt fastställd rapporteringsinstruktion. 
 
Revisionskommitté 
PSI har tillsatt en revisionskommitté bestående av styrelsens ordförande Bengt Jönsson och 
styrelseledamoten Per Bouveng. 
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14. STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH 
REVISORER 

 
14.1 STYRELSE 
 

 
 

Bengt E A Jönsson 
Styrelsens ordförande, född 1955 
Medlem av styrelsen sedan 2006. 
 
Erfarenhet:  
Partner BBE Servisen, tidigare Director of Finance & Administration, ASG Inc.Boston USA, 
Director of Finance & Administration, ASG UK Ltd London UK, ekonomichef Polaroid AB, 
Stockholm, försäljningsdirektör, Polaroid Oy Finland, VD/Nordenchef, Stockholm Avid 
Nordic AB, VD AB Trav och Galopp (ATG), Senior Advisor Pharos Executive Partners 
 
Pågående styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande i Pool2Tusen /Idrott i Samverkan, Städa Sverige AB och Ifond Svenska 
AB. Styrelsemedlem i Svenska Simförbundet och AB Beafym samt delägare i Jönsson & 
Jönsson Handelsbolag.  
 
Tidigare styrelseuppdrag  
Styrelsemedlem i SCB,Adc Media AB,Ns Riksanläggningarna AB,ATG Klinikerna AB,Fly Me 
Europe AB,Ticnet AB och Kanal75 AB.  
 
Innehav i PSI Spelinvest AB (publ): 
Antal aktier genom bolag och familj: 1 337 037 
Antal teckningsoptioner: 350 000 (per 31 dec 2008 till inlösenkurs 4,00 kr) 
 

 
 

Per Bouveng 
Styrelseledamot, född 1954 
Medlem av styrelsen sedan 2006 
 
Erfarenhet: 
Tidigare marknadschef Nordic Datadistribution AB 
 
Pågående styrelseuppdrag: 
Ordförande i Spiltan Underhållning AB och StockholmsDerby AB och ledamot i Djurgårdens 
Fotboll AB, Ingate Systems AB, LinkTech AB, Linotech AB och Investment AB Spiltan. 
 
Tidigare styrelseuppdrag: 
Styrelsemedlem i Initiativ AB (i konkurs december 2002),Cendio Systems AB,Linktech 
AB,Dataeffektiv i Sverige AB samt Spiltan & Pelaro Fonder AB.  
 
Innehav i PSI Spelinvest AB (publ): 
Antal aktier genom bolag och familj: 200 000 
Antal teckningsoptioner: 350 000 (per 31 dec 2008 till inlösenkurs 4,00 kr) 
 

 

Peter Ahlgren 
Styrelseledamot, född 1972. 
Medlem av styrelsen sedan 2007. 
 
Erfarenhet: 
Partner och medgrundare i Firm Factory Network AB, tidigare manager Accenture, CFO 
Service Factory AB 
 
Pågående styrelseuppdrag: 
Styrelseuppdrag i ett antal onoterade bolag, Yoursong Europe AB, HyraHyra AB, Snabblabb i 
Stockholm AB, Pommad AB, Loanland AB, P3D Capital AB, Firm Factory 
Network AB och Firm Factory Network Click Invest Fund I AB 
 
 
Innehav i PSI Spelinvest AB (publ): 
Antal aktier genom bolag och familj: 1 655 588 
Antal teckningsoptioner: 0 
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Oskar Bjursten 
Styrelseledamot, född 1976 
Medlem av styrelsen sedan 2007. 
 
Erfarenhet: 
Partner och medgrundare i Firm Factory Network AB, tidigare projektledning och försäljning 
Nasdaq OMX 
 
Pågående styrelseuppdrag: 
Styrelseuppdrag i ett flertal onoterade bolag, bland annat QX Förlag AB, Booli Search 
Technologies AB, Bokcirklar i Stockholm AB, Firm Factory Network AB och Firm Factory 
Network Click Invest Fund I AB 
 
Innehav i PSI Spelinvest AB (publ): 
Antal aktier genom bolag och familj: 3 700 195 
Antal teckningsoptioner: 0 
 

 
 

Ayhan Alsancak 
Styrelseledamot, född 1971. 
Medlem av styrelsen sedan 2008. 
 
Erfarenhet: 
Ayhan är en av Sveriges bästa pokerspelare online. Ayhan har bland annat vunnit 10:e plats i 
World Series of Poker WSOP 2005. 
 
Innehav i PSI Spelinvest AB (publ): 
Antal aktier genom bolag och familj: 0  
Antal teckningsoptioner: 0 
 

 
 

Lasse Kronér 
Styrelsesuppleant, född 1962. 
Medlem av styrelsen sedan 2006. 
 
Erfarenhet: 
Tidigare programledare för Bingolotto, Lasse Kronér AB LKAB. 
 
Pågående styrelseuppdrag: 
Styrelsemedlem i Lasse Kronér AB. 
 
Innehav i PSI Spelinvest AB (publ): 
Antal aktier genom bolag och familj: 1 212 037  
Antal teckningsoptioner: 275 000 (per 31 dec 2008 till inlösenkurs 4,00 kr) 
 

 
Potentiella intressekonflikter 
Bolagets styrelseordförande Bengt Jönsson är tillika Senior Partner i BBE Servisen Business Development AB, som är 
finansiell rådgivare i föreliggande emission. Bengt har enligt Bolagets regler för jävhantering varken deltagit i beslut rörande 
samarbete mellan PSI och BBE Servisen eller i BBE Servisens arbete med nyemissionen. Vidare är Bolagets 
styrelseledamöter Peter Ahlgren och Oskar Bjursten tillika Partner och medgrundare i Firm Factory Network AB, som har 
två konsultavtal med PSI, ett avseende VD-tjänster och det andra avseende management of Lyckobingo.com. Peter och 
Oskar har enligt Bolagets regler för jävhantering inte deltagit i beslut rörande samarbete mellan PSI och Firm Factory 
Network. Det har inte framkommit några omständigheter som skulle innebära att det föreligger någon ytterligare potentiell 
intressekonflikt för styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i förhållande till uppdraget i PSI. 
 
Gemensam information avseende styrelseledamöter och ledande befattningshavare  
Samtliga stämmovalda styrelseledamöters mandattid löper fram till nästa årsstämma. Ingen av de nu nämnda personer har 
under de senaste fem åren (i) varit anställt eller haft styrelseuppdrag i något företag med undantag för de ovan nämnda; (ii) 
varit ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs, likvidation eller genomgått företagsrekonstruktion med undantag av de 
ovan nämnda; (iii) dömts i bedrägerirelaterade mål; (iv) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller 
organisationer som företräder viss yrkesgrupp som är offentligt reglerad; eller (v) ålagts näringsförbud. Ingen har träffat 
någon överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken överenskommelse 
befattningshavaren valts in i styrelsen för PSI eller tillträtt sin anställning som medlem i koncernens ledningsgrupp. Vidare 
har konstaterats att det inte föreligger något familjeband dem emellan. 
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14.2 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 
Lars Procheus 
VD, född 1950. 
 
Erfarenhet: 
Partner på Firm Factory Network AB. Tidigare befattningar som VD, COO och marknadsdirektör bland 
annat inom Intentia, Genencor och PA Consulting Group. 
 
Innehav i PSI Spelinvest AB (publ): 
Antal aktier genom bolag och familj: 0  
Antal teckningsoptioner: 0.  
 
 
Nils Owe Engström 
Finansdirektör, född 1958. 
 
Erfarenhet: 
Tidigare CFO för Cashguard AB, CFO för Topcom International AB, koncernredovisningschef för 
System3r International AB. 
 
Innehav i PSI Spelinvest AB (publ): 
Antal aktier genom bolag och familj: 0  
Antal teckningsoptioner: 0.  
 
 
Arli Mujkic 
IT Chef, född 1986. 
 
Erfarenhet: 
PartyBux.com grundare. 
 
Innehav i PSI Spelinvest AB (publ): 
Antal aktier genom bolag och familj: 1 285 000 
Antal teckningsoptioner: 0.  
 
 
Caroline Karlsson 
VD för PSI Holdings Ltd. 
 
Erfarenhet 
Tidigare VD för ZTV på MTG 
 
Innehav i PSI Spelinvest AB (publ): 
Antal aktier genom bolag och familj: 0  
Antal teckningsoptioner: 0.  
 
 
Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontorsadress (se avsnitt 
Adresser). 
 
 
14.3 REVISORER 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Torsgatan 21 
113 97 Stockholm   
  
Lars Helgesen       Mathias Carlsson   
Auktoriserad revisor  och medlem i FAR SRS  Auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS 
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14.4 ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE, VD OCH NÄRSTÅENDE 
 
STYRELSEARVODE 
Under 2007 har i enlighet med 2006 års bolagsstämmas beslut, 777 TSEK utbetalats i arvode till styrelsen, 
varav 238 TSEK till styrelsens ordförande Bengt Jönsson, 86 TSEK till Per Bouveng, 86 TSEK till Staffan 
Hillberg, 109 TSEK till Björn Nilsson, 109 TSEK till Anders Hilmersson, 10 TSEK Oskar Bjursten, 10 
TSEK till Peter Ahlgren och 10 TSEK till Per Ericsson. Inga kostnader avseende pensioner för styrelsen 
föreligger. På årsstämma 2008-04-22 beslutades enhälligt att fastställa arvoden för styrelsen om 550 000 
SEK att fördelas enligt styrelsens närmare beslut härom. 
 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Verkställande direktör för moderbolaget tillika koncernchef har under räkenskapsåret 2007 uppburit en 
ersättning (exkl. pension) på 1 885 TSEK, fördelat på 1 452 TSEK för Per Ericsson (2007-01-01 - 2007-
07-31), och 432 TSEK för Anders Rabbe (2007-08-01-2007-12-31). VD och koncernchef har inte erhållit 
något styrelsearvode eller andra ersättningar. Några förmånsbestämda pensionsåtaganden gentemot VD och 
koncernchef föreligger inte.  
 
Sedan Anders Rabbe avgick som VD och koncernchef i januari 2008 har Bolaget i Lars Prochéus haft en 
konsult VD som uppbär en ersättning om 90.000 SEK (konsultarvode exkl moms) i månaden för en 
halvtidstjänst.  
 
Bolagets CFO Nils-Owe Engström uppbär en ersättning på 100.200 SEK (konsultarvode exkl moms) i 
månaden för en halvtidstjänst. 
 
Övriga ledande befattningshavare vid moderbolaget, ingående i koncernens ledningsgrupp, och 
koncernbolagens ledningar har inte erhållit några förmåner utöver sedvanliga ersättningar. Uppsägningstiden 
för företagsledningen inklusive verkställande direktör uppgår till 6 månader. Ledande befattningshavare 
uppbär ingen bonus eller vinstdelning.  
 
Premier för sedvanlig tjänstepension har erlagts med 25 % av verkställande direktörs månadslön för Anders 
Rabbe och 33 % av månadslön för Per Ericsson. Inga avtal om avgångsvederlag föreligger och inga 
avgångsvederlag har under året betalats till styrelse, verkställande direktör eller övriga ledande 
befattningshavare. 
 
BESLUTSFORMER FÖR ERSÄTTNING TILL STYRELSE, VD OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 
Styrelsearvode, inklusive arvode till styrelsens ordförande, beslutas av årsstämma. 
Ersättningar till verkställande direktör beslutas av styrelsen, utan VD:s medverkan i beslutet. 
Ersättning till och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande 
direktören i samråd med styrelsens ordförande. 
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15. LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION  
 
BOLAGSFORM 
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, organisationsnummer 556506-7302. Bolaget registrerades hos 
Bolagsverket (dåvarande Patent- och Registreringsverket) den 29 september 1994. Bolaget har bedrivit sin 
nuvarande verksamhet från och med 2005-09-09. All operativ spelverksamhet drivs i dotterbolag på Malta 
genom holdingbolaget PSI Holdings Ltd. Bolagets hemvist är Göteborg. 
 
BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE 
Extraordinarie bolagsstämma den 9 juli 2008 godkände styrelsens beslut daterat 8 juni 2008 samt 
tilläggsbeslut den 23 juni 2008 om ökning av PSI Spelinvest AB:s aktiekapital med sammanlagt högst  
3 281 020,192 SEK genom nyemission av högst 205 063 762 aktier. De nya aktierna skall emitteras till en 
kurs på 0,07 SEK, vilket innebär att emissionen sammanlagt tillför PSI högst 14 354 463,34 SEK (före 
avdrag för emissionskostnader). Betalning skall ske kontant.  
 
HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION  
Årsredovisningar och annan information för vissa inhemska juridiska personer lämnas till Bolagsverket i 
enlighet med svenska regler och förordningar. PSI lämnar även årsredovisningar, bokslutskommunikéer, 
kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan information på Bolagets hemsida www.psispelinvest.com. 
Årsredovisningar och annan information kan även beställas från Bolagets huvudkontor eller finns att 
granska på PSI:s huvudkontor, adress Karlavägen 50, 114 49 Stockholm, på vardagar under ordinarie 
kontorstid. Reviderade räkenskaper samt detta Prospekt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets 
hemsida www.psispelinvest.com. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan 
kostnadsfritt prenumerera på PSI:s pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på 
First Norths hemsida.  
 
SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING  
Styrelsen i PSI strävar för närvarande inte efter att följa de principer som framgår av den svenska koden för 
bolagsstyrning. Koden är inte tillämplig för Bolaget och styrelsen har gjort bedömningen att det i nuläget 
inte är erforderligt att följa kodens omfattande regelverk.  
 
ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN OCH REVISOR  
På årsstämma 2008-04-22 beslutades enhälligt att fastställa arvoden för styrelsen om 550 000 SEK att 
fördelas enligt styrelsens närmare beslut härom och att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.  
 
UTDELNINGSPOLICY 
Bolaget har för avsikt att dela ut cirka 30 procent av resultatet efter skatt. De närmaste åren befinner sig 
Bolaget dock i en expansionsfas varför utdelning ej kan påräknas.  
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
PSI Spelinvest AB förvärvade 30 augusti 2006 I Want Help S.A. Dåvarande styrelsemedlem Björn Nilsson 
var delägare i I Want Help S.A. och erhöll 230 300 aktier till ett värde av 460 600 SEK. Björn Nilsson har 
inte deltagit i Bolagets behandling och beslut av ärendet. PSI förvärvade under våren 2007 90 % av aktierna 
i Tekwell Ltd (PartyBux) av en Bolaget närstående person. 
 
FÖRSÄKRINGAR 
PSI har sedvanlig företagsförsäkring vilken regelbundet ses över med hänsyn till de förändringar som kan 
krävas i PSI:s försäsekingsskydd. Styrelsen gör bedömningen att PSI har ett erforderligt försäkringsskydd.  
 
TVISTER 
Styrelsen känner inte till några pågående eller förestående tvister med PSI:s kunder eller aktieägare. PSI har 
inte heller under de närmast föregående tolv månaderna varit part i något rättsligt förfarande eller 
skiljeförfarande som skulle kunna få en icke oväsentlig ekonomisk betydelse för PSI eller dess dotterbolag.  
 
AKTIEÄGARAVTAL 
Styrelsen känner inte till några aktieägaravtal mellan PSI:s aktieägare.  
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IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
PSI har för avsikt att löpande registrera de varumärken och domännamn som bedöms nödvändiga för 
verksamheten. 
 
LICENSER 
Bolaget har inga egna licenser utan verksamheten omfattas av de licenser som vissa av Bolagets leverantörer 
innehar.  
 
REGLER FÖR JÄVSHANTERING  
En styrelseledamot får inte delta vid styrelsens handläggning av frågor om avtal mellan styrelseledamoten 
och Bolaget, avtal mellan Bolaget och en tredje man om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt 
intresse som kan strida mot Bolagets, eller avtal mellan Bolaget och en juridisk person som 
styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.  
 
VÄSENTLIGA AVTAL  
PSI har ingått följande avtal: 
 
Marketing and Partner Agreements 
 
! PSI har ingått Marketing Agreements med Entraction Operation Ltd, Malta (”Entraction”), angående ett 

samarbete rörande pokersajterna wasapoker.com och 66poker.com. Enligt avtalen tillhandahåller 
Entraction en webbplats för poker. Entraction svarar för utveckling, drift och support och PSI 
marknadsför och genererar användare till sajterna. Ersättningsmodellen innebär en fördelning av 
intäkterna på respektive sajt där en högre andel tillfaller PSI ju högre intäkter som genereras. Avtalen 
löper till den 1 september 2008 och förnyas därefter med 12 månader i taget så länge ingendera parten 
sagt upp avtalen viss tid före utgången av respektive avtalsperiod. Entraction äger rätt till förtida 
uppsägning av avtalen under vissa förutsättningar.  
 

! PSI har ingått Partner Agreements med St Minver Limited, Gibraltar, angående ett samarbete rörande 
spelsajterna Minbingo.com, Lyckobingo.com och Erik123.com. Enligt avtalen tillhandahåller St 
Minver Limited dessa webbplatser. St Minver Limited svarar för den löpande driften och underhållet 
och PSI marknads- för och genererar användare till sajterna. Ersättningsmodellen innebär en fast initial 
uppstartskostnad samt fördelning av intäkterna på respektive sajt där en högre andel tillfaller PSI ju 
högre intäkter som genereras. Avtalen löper under en initial avtalstid om 12 månader och förnyas 
därefter med 12 månader i taget så länge ingendera parten sagt upp avtalen viss tid före utgången av 
respektive avtalsperiod. Båda parter äger rätt till förtida uppsägning av avtalen under vissa 
förutsättningar.  
 

Förvärvsavtal 
 

! Avtal avseende förvärv av Potencia Fuerte S.A. PSI förvärvades den 31 december 2005 samtliga aktier 
i Potencia Fuerte S.A. för ett kontant vederlag om ca 1.330.000 SEK. PSI har under 2007 likviderat 
Potencia Fuerte S.A. 
 

! Avtal avseende förvärv av Wasa Poker AB. PSI förvärvade i juni 2006 samtliga aktier i Wasa Poker för 
ett vederlag om 8.000.000 SEK varav 5.000.000 SEK erlades kontant och 3.000.000 SEK i form av 
emission av 1.500.000 aktier i Bolaget. En prestationsbaserad tilläggsköpeskilling om ytterligare 
2.000.000 aktier och 500.000 SEK kan utgå om vissa finansiella mål för Wasa Poker uppnås. Säljarna 
har lämnat garantier. Garantierna löper till och med den 30 juni 2008 såvitt garantierna inte avser skatt 
eller äganderätt till aktier. För sådana garantier kan krav framställas även senare. PSI har under 2007 
likviderat Wasa Poker AB. Verksamheten bedrivs numera i PSI Poker Ltd, Malta. 
 

! Avtal avseende förvärv av I Want Help S.A. PSI förvärvade under hösten 2006 samtliga aktier i I Want 
Help för ett vederlag motsvarande 1.400.000 aktier i Bolaget. Säljarna har lämnat begränsade garantier 
avseende I Want Help. Ansvaret är begränsat till värdet av de aktier som säljarna erhållit dock högst 2 
SEK per aktie, det vill säga 2.800.000 SEK. Garantierna löper t o m den 1 juli 2007 såvitt garantier 
inte avser skatt eller äganderätt till aktier. För sådana garantier kan krav framställas senare.  
 

! Avtal avseende förvärv av Tekwell Enterprises Ltd (PartyBux). PSI förvärvade under våren 2007 90 % 
av aktierna i Tekwell för ett vederlag om 1.740.000 SEK. 390.000 SEK erlades kontant och 
1.350.000 SEK erlades genom emission av 675.000 aktier. En prestationsbaserad tilläggsköpeskilling 
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om maximalt 1.800.000 SEK och 2.700.000 aktier kan utfalla om PartyBux når vissa finansiella mål. 
PSI har en option att förvärva resterande 10 % av aktierna under 2009. Köpeskillingen baseras på 
Partybux ekonomiska resultat.  
 

! Avtal avseende investering i Hagel & Dis Gaming Systems AB. PSI har under vintern 2007 ingått avtal 
rörande investering i Hagel & Dis. Initialt förvärvades 29 procent. PSI erlades för denna ägarandel ett 
vederlag om 2.000.000 aktier i PSI samt ett kontant vederlag om ca 1.032.000 SEK. PSI har option 
att förvärva ytterligare aktier i Hagel & Dis upp till en ägarandel motsvarande 40 procent av aktierna i 
Hagel & Dis mot ett ytterligare kontant vederlag om ca 215.000 SEK. Säljarna av Hagel & Dis har 
lämnat garantier och PSI har ingått ett aktieägaravtal med övriga aktieägare i Hagel & Dis. 
 

! Avtal avseende förvärv av Pommad AB. PSI har i november 2007 förvärvat 100 % av aktierna i 
Pommad AB, som driver bingo sajten Lyckobingo.com genom sitt dotterbolag Lucky Media Concept 
S.A, för ett vederlag om 11.688.634,32 SEK. Köpeskillingen erlades genom emission av 30.759.564 
aktier. Säljarna av Pommad AB har bundna av en lock-up (förbud att försälja de erhållna aktierna) 
rörande 90% av de erhållna aktierna fram t o m 13 november 2008, samt därefter 25% av de erhållna 
aktierna fram t o m 13 november 2009. Likvidation av Pommad AB och dotterbolag Lucky Media 
Concept S.A har precis påbörjat. Verksamheten bedrivs numera i PSI Bingo Ltd, Malta. 

 
Köpeskillingarna erlades till övervägande del genom apportemissioner, de kontanta vederlagen finansierades 
genom ett flertal nyemissioner som genomfördes under 2005, 2006 och 2007. 
 
Licensavtal  
 
! PSI har ingått avtal som ger PSI rätt att använda vissa varumärken samt namn och bild avseende Erik 

Sagström och Lasse Kronér för användning i samband med spelsajterna Erik123.com respektive 
Minbingo.com. Avtalen innebär att en viss fast årlig avgift samt en andel av intäkten från respektive 
sajt skall erläggas av PSI. Avtalen löper under en initial avtalstid om 12 månader och förnyas därefter 
med 12 månader i taget så länge ingendera parten sagt upp avtalen viss tid före utgången av respektive 
avtalsperiod. Båda parter äger rätt till förtida uppsägning av avtalen under vissa förutsättningar.  

 
Konsultavtal 
 
! PSI har ingått avtal med Firm Factory Network AB (FFN) om uthyrning av VD på deltid (50 %). 

Avtalet löper mellan 7 januari 2008 och 6 juli 2008 och medför en månatlig kostnad om 90 000 SEK 
plus moms. 
 

! PSI har ingått avtal med Poolia angående uthyrning av ekonomichef på deltid (50 %). Avtalet löper 
mellan 25 mars 2008 och 26 september 2008 och medför en månatlig kostnad om 100 200 SEK plus 
moms. 

 
Övrigt 
 
! PSI har träffat avtal med Mangold Fondkommission om att agera likviditetsgarant för att främja en god 

likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Enligt 
avtalet skall Mangold säkerställa en spread mellan köp- och säljkurs om maximalt 4 procent. Vid 
aktiekurs under 1,00 krona men över 0,50 kronor skall maximal spread vara 4 öre och för aktiekurs 
under 0,50 kronor skall maximal spread vara 3 öre. På köp- och säljsidan skall Mangold säkerställa en 
volym motsvarande fyra handelsposter eller 20 000 kronor. Mangold Fondkommission har i egenskap 
av likviditetsgarant erhållit ett aktielån om 345 000 aktier i PSI Spelinvest AB (publ). 

 
RÅDGIVARE I NYEMISSIONEN  
Vid nyemissionen bistår BBE Servisen Business Development AB som finansiell rådgivare, Mangold 
Fondkommission AB som emissionsinstitut och Wistrand Advokatbyrå som legal rådgivare. Bolagets revisor 
är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Lars Helgesen, auktoriserad revisor. Inga 
av dessa parter har, såvitt PSI Spelinvest känner till, några väsentliga intressen i PSI Spelinvest. 
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BOLAGETS LEGALA STRUKTUR 
 

 
 
PSI Spelinvests legala struktur 
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16. BOLAGSORDNING 
 

BOLAGSORDNING 
för 

PSI Spelinvest AB (publ) 
(org nr 556506-7302) 

 
§ 1 Firma   
Bolagets firma är PSI Spelinvest AB. Bolaget är publikt (publ).   
 
§ 2 Säte   
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.   
 
§ 3 Verksamhet   
Bolaget skall bedriva verksamhet genom att äga och förvalta bolag som förädlar, vidareutvecklar och 
tillhandahåller konsulttjänster inom Internetbaserade spel samt genom att investera i bolag som erbjuder 
Internetbaserade spelformer samt idka därmed förenlig verksamhet.   
 
§ 4 Aktiekapital   
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1.600.000 SEK och högst 6.400.000 SEK.   
 
§ 5 Aktier   
Bolaget skall ha lägst 100.000.000 och högst 400.000.000 aktier.   
 
§ 6 Styrelse   
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.  
 
§ 7 Revisorer   
Bolaget skall ha en eller två revisorer jämte högst lika antal revisorssuppleanter.   
 
§ 8 Kallelse   
Kallelse till årsstämma, samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning 
kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 
annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kungörelse 
av kallelsen skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.   
 
§ 9 Ärenden på årsstämma   
Årsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader från varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma 
skall följande ärenden förekomma till behandling: 
   
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. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;   
7. beslut om   

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;   

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;   
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktör;   

 
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, när så erfordras, revisorer;   
9. fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;   
10. val av styrelse och, när så erfordras, revisorer;   
11. övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.   
 
§ 10 Räkenskapsår   
Bolagets räkenskapsår omfattar perioden 1 januari till 31 december.   
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§ 11 Anmälan till bolagsstämma   
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget för kl.16.00 den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
Aktieägare får medföra ett eller två biträden, om dessa anmäls på motsvarande sätt. Bolagsstämma skall 
hållas i Göteborg eller Stockholm.   
 
§ 12 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument.   
 
Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma den 22 april 2008. 
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17. SKATTEFRÅGOR  
 
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 Prospekt. Dock bör 
varje person som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare om vilka konsekvenser ett innehav 
och eventuell framtida försäljning kan innebära. Nedanstående beskrivning är tillämplig på i Sverige 
obegränsat skattskyldiga fysiska och juridiska personer. Beskrivningen gäller inte i utlandet hemmahörande 
personer och inte heller i de fall där aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller 
innehas av handelsbolag.  
 
BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER FÖR FYSISKA PERSONER 
Kapitalvinster på svenska aktier beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst respektive 
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter 
och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden innebärande att 
anskaffningsvärdet för samtliga finansiella instrument av samma slag och sort ska beräknas gemensamt på 
grundval av faktiska anskaffningsutgifter med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. För 
marknadsnoterade aktier och dylik kan, istället för genomsnittsmetoden, en schablonregel användas vid 
beräkning av omkostnadsbeloppet. Schablonregeln innebär att 20 procent av försäljningspriset används som 
omkostnadsbelopp. Uppkommer kapitalförlust på svenska marknadsnoterade aktier beaktas hela förlusten 
förutsatt att förlusten kan kvittas mot kapitalvinst i ett annat marknadsnoterat skattepliktigt värdepapper. 
Avdraget måste utnyttjas samma år som förlusten uppkommit. Om avdraget inte utnyttjas i inkomstslaget 
kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. 
Reduktion medges med 30 procent av underskottet upp till 100 000 sek, och däröver med 21 procent. 
Normalt är utländska fysiska personer inte skattskyldiga i Sverige för kapitalvinster på aktier med mera i 
svenska bolag. 
 
BESKATTNING AV UTDELNING 
Utdelning på aktier i svenska aktiebolag beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital för personer 
hemmahörande i Sverige. För aktieägare i andra länder utgår svensk kupongskatt med 30 procent för 
utdelning. För att undvika att utländska aktieägare beskattas för utdelning i två länder är denna skattesats i 
allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal som Sverige har med andra länder. För fysiska personer 
som är bosatta i Sverige innehålls preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat belopp. 
Den preliminära skatten innehålls normalt av VPC, eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. VPC ombesörjer även inlämnandet av kontrolluppgift till Skatteverket. 
 
BESKATTNING AV JURIDISKA PERSONER 
Aktiebolag beskattas vid utdelningar och reavinster i ett inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet, med 
en statlig inkomstskatt om 28 procent. Detta gäller endast för icke näringsbetingade aktier. Utdelning på 
näringsbetingade och kapitalvinster på näringsbetingade aktier är skattefri. För att marknadsnoterade andelar 
ska anses som näringsbetingade hos en innehavare krävs att innehavets storlek motsvarar minst 10 procent av 
samtliga aktier i bolaget, eller att innehavet betingas av den bedrivna verksamheten. Kapitalförluster på 
näringsbetingade aktier/andelar är inte avdragsgilla. Avdrag för kapitalförluster vid avyttring av värdepapper 
såsom aktier och andra aktieliknande värdepapper som innehas som kapitalplacering får dras av endast mot 
kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade värdepapper som beskattas som 
aktier. Ej utnyttjade kapitalförluster kan utnyttjas mot kapitalvinster hos andra eventuella koncernföretag. 
Preliminärskatt för utdelning innehålles inte för svenska aktiebolag. Särskilda skatteregler gäller för vissa 
företagskategorier. För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från ett svenskt 
aktiebolag innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på näringsbetingade 
aktier. Skattesatsen är 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom 
dubbelbeskattningsavtal. Kupongskatten innehålls av VPC vid utdelningstillfället. Om aktierna är 
förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som 
är begränsat skatteskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sverige 
beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier eller teckningsrätter.    
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18. DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 MARS 2008 
 

DELÅRSRAPPORT 1 januari 2008 till 30 mars 2008 
PSI Spelinvest AB (publ) 

 
 
SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2008  
 
! Nettoomsättning i koncernen ökade med ca 24 % till 3 161 TSEK (2 520 TSEK). 
! Resultat efter skatt i koncernen uppgick till -3 226 TSEK (-4 202 TSEK).  
! Resultat per aktie före utspädning uppgick till – 0,03 SEK (-0,07 SEK). 
! Antalet registrerade spelare i PSI bingo ökade med 41 % jämfört med föregående kvartal och uppgick 

vid kvartalets slut till 72,500 
! Nettoomsättningen för PSI bingo ökade med över 600 % under kvartal 1 2008 jämfört med 

motsvarande kvartal föregående år 
 
 

Finansiell sammanfattning koncernen 
  

 
Alla belopp i TSEK om ej annat anges 

1 jan 2008 
31 mar 2008 

1 jan 2007 
31 mar 2007 

1 jul 2006 
31 dec 2007 

Nettoomsättning 3 161 2 520 13 963 
Periodens resultat - 3 226 -4 202 - 28 031 
Eget Kapital per aktie (SEK) 0,20 0,19 0,24 
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,03 -0,09 – 0,45 
Bruttomarginal 73 % 67 % 51 % 
Rörelsemarginal - 101 % - 168 % neg 
Investeringar 0 0 16 261 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  - 2 888 - 4 319 – 21 648 
Kassa och Bank 2 668 700 5 556 
 
 
KOMMENTARER FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 
 
PSI:s marknadsföringssatsningar har huvudsakligen koncentrerats till Min Bingo och Lyckobingo; PSI:s två 
verksamheter inom onlinebingo. Satsningarna har resulterat i en mycket stark tillväxt där antalet registrerade 
bingospelare ökade med 41 % under kvartalet och uppgick vid kvartalets slut totalt till 72 500. Jämfört 
med motsvarande kvartal föregående år ökade nettoomsättningen inom PSI Bingo med över 600 % till följd 
av mycket stark tillväxt under andra halvåret 2007 vilken också bibehållits under 1:a kvartalet 2008. 
 
Inom onlinepoker har konkurrensen ytterligare intensifierats under kvartalet och antalet registrerade spelare 
för PSI:s tre varumärken – Wasapoker, 66Poker och Erik123 – har endast vuxit marginellt samtidigt som 
såväl omsättning som bruttomarginal sjunkit jämfört med föregående kvartal. 
 
PSI:s företag inom kundsupport - I Want Help – fortsätter att utvecklas väl och gav ett väsentligt 
ekonomiskt bidrag under kvartalet. 
 
Styrelsen för PSI Spelinvest har under kvartalet utsett Lars Prochéus till ny verkställande direktör. Han 
efterträdde Anders Rabbe. som återgick till sin tjänst som finanschef inom bolaget. Lars Prochéus tillträdde 
sin tjänst den 14 januari 2008. 
 
Det kostnadsbesparingsprogram som påbörjades under hösten 2007 slutfördes under kvartalet bland annat 
genom att moderbolagets verksamhet konsoliderades till PSI:s kontor i Stockholm. 
 
Trots ökande intäkter och minskande kostnader visar PSI fortfarande förlust då verksamheten inte ännu 
uppnått tillräcklig kritisk storlek. Som tidigare meddelats bedömer styrelsen det nödvändigt att tillföra 
kapital till bolaget under 2008 för att fullfölja strategin och säkerställa likvida medel för en fortsatt 
utveckling. Detta kan komma att ske genom emission eller genom avyttring av icke strategiska 
verksamheter eller innehav. 
 
Verkställande direktören i PSI Spelinvest AB (publ) 
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VERKSAMHETEN  
 
PSI:s affärsidé är att investera i och utveckla Internetbaserade spelbolag och därigenom bygga upp en 
företagsgrupp i den Internetbaserade spelvärlden. Investeringar görs i bolag med god lönsamhetspotential och 
med möjlighet till stark tillväxt. PSI är en aktiv ägare som utnyttjar tillväxten och konsolideringen i den 
Internetbaserade spelbranschen.  
 
PSI förädlar och utvecklar de förvärvade bolagen och skapar synergier mellan bolagen i företagsgruppen. 
Utmärkande för PSI är också att koncernen bygger marknadsföring på kundvård och lojalitet samt strategiska 
samarbeten.  
 
En liten fast organisation i Sverige utgör basen för verksamheten. All operativ spelverksamhet bedrivs i 
dotterbolag på Malta genom holdingbolaget PSI Holdings Ltd.  
 
PSI arbetar också med spelansvar och etiska frågor inom en rad olika områden. PSI har utformat en 
etikpolicy tillsammans med Thomas Nilsson på Spelinstitutet och Pieter Remmers på Assissa Consultancy 
Europe. PSI är också medlem i Global Gambling Guidance Group G4 (en internationell organisation för 
spelansvarsfrågor).  
 
Totalt finns i koncernen sju intäktsdrivande verksamheter samt en ägarpost i utvecklingsbolaget Hagel & 
Dis.  
 
Försäljningsintäkterna domineras av royaltyersättningar från poker- och bingo verksamheterna men en 
väsentlig del av omsättningen kommer även från kundsupportverksamheten i I Want Help.  
 
Moderbolagets aktie noterades på First North den 12 juni 2007 för att ge PSI en bättre tillgång till 
kapitalmarknaden och möjligheter att delta i konsolideringen av spelbranschen.  
 
 
EKONOMISK UTVECKLING 
 
Nettoomsättning  
Den totala nettoomsättningen i koncernen för perioden januari till mars 2008, ökade med 25 % till 3 161 
TSEK (2 520 TSEK). Majoriteten av omsättningen härstammar från bingoverksamheterna, och koncernens 
kundsupportföretag I Want Help.  Omsättningsökningen beror huvudsakligen på en kombination av att 
koncernens befintliga verksamheter, framförallt inom onlinebingo, haft en positiv utveckling. Konkurrensen 
inom online-poker fortsätter att öka samtidigt som marknadstillväxten stagnerat vilket medfört sämre 
rörelsemarginaler. Vi ser däremot för närvarande en fortsatt god tillväxt inom online-bingo, ett segment 
som också har högre rörelsemarginaler än online-poker. 
 
Resultat 
Rörelseresultatet under samma period uppgick till -3 203 TSEK (- 4 204 TSEK).  
 
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick under perioden till  
-2 888 TSEK (-4 319 TSEK). 
 
Likvida medel  
Vid periodens slut uppgick kassa och bank i koncernen till 2 668 TSEK (5 556 TSEK). 
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Finansiering 
Under perioden juli 2006 till november 2007 genomförde moderbolaget, PSI Spelinvest AB (publ), ett 
flertal nyemissioner av aktier:  
 

Datum Emissionstyp 
Kvotvärde 

(SEK) 
Förändring  
antal aktier 

Totalt  
antal aktier 

Aktiekapital  
(SEK) 

06-sep Apportemission 0,016 1 400 000 50 300 000 804 800 

06-okt Kontant nyemission 0,016 4 333 300 54 633 300 874 133 

06-dec Kontant nyemission 0,016 3 750 000 58 383 300 934 133 

07-jun Kontant nyemission 0,016 9 371 873 67 755 173 1 084 082,768 

07-jun Kontant nyemission 0,016 970 644 68 725 817 1 099 613,072 

07-jun Kontant nyemission 0,016 291 500 69 017 317 1 104 277,072 

07-jul apportemission 0,016 675 000 69 692 317 1 115 077,072 

07-jul Kontant nyemission 0,016 2 000 000 71 692 317 1 147 077,072 

07-okt Kontant nyemission 0,016 80 000 71 772 317 1 148 357,072 

07-nov Apportemission 0,016 30 759 564 102 531 881 1 640 510,096 
 
Vid periodens slut uppgick antal utestående aktier till 102 531 881 stycken.  
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DELÅRSPERIODEN 
 
Styrelsen för PSI Spelinvest har under kvartalet utsett Lars Prochéus till ny verkställande direktör. Han 
efterträdde Anders Rabbe som återgick till sin tjänst som finanschef inom bolaget. Lars Prochéus tillträdde 
sin tjänst den 14 januari 2008. 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODEN 
 
Den 2:a april lämnade Anders Rabbe på egen begäran bolaget för att tillträda en tjänst på annat företag. 
Som ny finans- och ekonomichef har Nils Owe Engström tillträtt. 
 
På Årsstämman i PSI Spelinvest AB (publ), 2008-04-22, nyvaldes Ayhan Alsancak som ordinarie 
styrelseledamot, dessutom omvaldes Bengt Jönsson som ordförande för styrelsen samt Peter Ahlgren, Oskar 
Bjursten, Per Bouveng som ordinarie ledamöter i styrelsen för tiden till nästa årsstämma.  
 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Styrelsen bedömer att förutsättningarna är goda för en fortsatt positiv marknadsutveckling inom den 
Internetbaserade spelbranschen. Konkurrenssituationen har under de senaste sex månaderna intensifierats, 
särskilt inom online poker med fallande marginaler som följd. Tillväxttakten för onlinebingo bedöms vara 
betydligt starkare än spelbranschen totalt sett vilket PSI ämnar dra nytta av.  
 
 
MODERBOLAGET 
 
Verksamheten i moderbolaget PSI Spelinvest AB (publ) består enbart av koncernsamordnande uppgifter och 
tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag. 
 
Bolagets nettoomsättning under perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 uppgick 6 TSEK (0) och resultatet 
efter skatt uppgick till -1 640 TSEK (- 3 023 TSEK). Investeringarna uppgick till 0 TSEK (180 TSEK) och 
bolagets finansiering genom kontant och apportemissioner uppgick till 0 TSEK (1 790 TSEK). 
 
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 978 TSEK (4 946 TSEK). 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Denna delårsrapport är upprättad enlighet IAS 34 och Redovisningsrådets rekommendationer RR31 samt, 
vad gäller moderbolaget, RR32:06. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 
 
 
ÖVRIGT 
 
Personal 
Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 15 (18) varav 13 (14) personer var anställda i 
koncernens utländska dotterbolag och 2 personer i det svenska moderbolaget PSI Spelinvest AB (publ.) 
 
Uppgifter om bolaget 
PSI Spelinvest AB (publ) har organisationsnummer 556506-7302 
Huvudkontorets adress, telefonnummer och hemsida är:   
 
 Karlavägen 50 

114 49 Stockholm 
 Telefon 031-756 89 00 
 www.psispelinvest.com 
 
Frågor beträffande rapporten besvaras av bolagets VD Lars Prochéus och CFO Nils Owe Engström. Telefon 
070-792 45 10. 
 
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2008 publiceras den 31 augusti 2008. 
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2008 publiceras den 30 november 2008. 
 
 
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
 
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov 
Bolagets nuvarande verksamhet inleddes 2005. Bolaget har inte redovisat vinst på årsbasis utan har för sin 
finansiering varit beroende av externt kapital. Det kan inte uteslutas att Bolaget även i framtiden måste söka 
nytt externt kapital och det finns heller inte garantier för att nytt kapital kan anskaffas med säkerhet eller 
att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Om ytterligare externt kapital måste 
anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägare att få sitt ägande utspätt. Alternativt kan Bolaget 
förutom aktieemission även öka sin skuldsättning via lån för att anskaffa finansiering. Ett misslyckande i att 
generera vinster i tillräcklig omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov 
kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt och kan även leda till 
företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. 
 
Legala aspekter kring spelverksamhet 
Poker- och bingoverksamhet är i de flesta länder reglerat i lag och spelverksamhet är ofta tillståndspliktig 
eller underkastad andra begränsningar. För Internetbaserade spelverksamheter råder osäkerhet om vilket lands 
lag som skall tillämpas då verksamheten ofta kan härledas till flera jurisdiktioner. Det är inte klart till 
exempel hur frågan om domsrätt skall bedömas. Spellagstiftning är ofta inte särskilt anpassad till 
verksamhet på Internet. Lagstiftningen rörande spel via Internet är inom många jurisdiktioner under 
utredning. Lagstiftningen kan komma att ändras i framtiden. Eftersom det råder osäkerhet avseende hur 
spellagstiftningen skall tillämpas och vart den är på väg både i Sverige och utomlands, bör potentiella 
investerare i Bolaget därför vara medvetna om att, i händelse av att lagstiftningen ändras eller att en 
domstol eller tillsynsmyndighet i någon av de viktiga jurisdiktioner där PSI erbjuder eller planerar att 
erbjuda sina spel gör en negativ tolkning av existerande lagar och regler, Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning kan påverkas negativt. 
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PSI Spelinvest AB (publ) 
Göteborg den 30 maj 2008 
 
 

Bengt Jönsson 
Styrelsens ordförande 

 
 
Per Bouveng 
Styrelseledamot 
 

Ayhan Alsancak 
Styrelseledamot 
 

Oskar Bjursten 
Styrelseledamot 
 

Peter Ahlgren 
Styrelseledamot 
 

    
  

Lars Prochéus 
Verkställande direktör 

 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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EKONOMISK REDOVISNING 
 
 
Resultaträkning i sammandrag koncernen 
 
Samtliga belopp in TSEK 
 

1 jan 2008 
31 mar 2008 

1 jan 2007 
31 mar 2007 

1 juli 2006 
31 dec 2007 

Nettoomsättning 3 161 2 520 13 963 
Direkta kostnader - 863 - 843 – 6 836 
Bruttovinst 2 298 1 677 7 127  
Bruttomarginal 73 % 67 % 51 % 
Personalkostnader -1 701 - 1 524 – 9 240 
Övriga externa kostnader - 2 876 - 3 978 –19 877 
Avskrivningar och Nedskrivningar - 924 - 379 – 6 535 
Rörelseresultat - 3 203 -4 204 – 28 525 
Finansiella poster - 23 2 574 
Skatt - - - 80 
Periodens resultat - 3 226 - 4 202 – 28 031 
Hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 

- 3 233 -4 202 – 28 046  

Minoritetsintresse 7 - 15  
Resultat per aktie före utspädning (SEK) - 0,03 - 0,07 – 0,45 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) - 0,03 - 0,07 – 0,45 
 
 
Balansräkning i sammandrag koncernen 
 
 Samtliga belopp in TSEK 
 

31 mar 2008 31 mar 2007 31 dec 2007 

Tillgångar    
  Goodwill 11 444 6 952 11 444 
  Övriga immateriella tillgångar 6 647 2 225 7 514 
  Aktier i intressebolag 532 922 532 
  Inventarier 158 167 310 
  Kortfristiga fordringar 1 756 1 167 2 011 
  Likvida medel 2 668 700 5 556 
Summa tillgångar 23 205 12 133 27 367 
    
Eget kapital och skulder    
  Eget kapital 19 998 10 961 24 468 
  Långfristiga skulder - -  
  Kortfristiga skulder 3 207 1 172 2 899 
Summa eget kapital och skulder 23 205 12 133 27 367 
 
 
Förändring av eget kapital koncernen 
 
 Samtliga belopp in TSEK 
 

31 mar 2008 31 mar 2007 31 dec 2007 

Ingående balans 24 468 12 395 12 394 
Ökning av eget kapital (kontantemission och 
optionspremier)  - 1 664 26 074 
Emissionskostnader      - - – 2 792 
Ökning av eget kapital (apport emission) - - 15 839 
Omräkningsdifferens - 1 244 1 104 984 
Periodens resultat - 3 226 - 4 202 – 28 031 
Utgående balans 19 998 10 961 24 468 
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Kassaflödesanalys i sammandrag koncernen 
 
Samtliga belopp in TSEK 
 

1 jan 2008 
31 mar 2008 

1 jan 2007 
31 mar 2007 

1 juli 2006 
31 dec 2007 

Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat - 2 639 - 4 204 -  28 525 
Justeringar  

923 379 
 

6 751 
Erhållen ränta - 58 234 
Erlagd ränta - 23 - 17 -         57 
Kassaflöde från verksamheten före förändring 
i rörelsekapital - 1 739 - 3 784 -  21 597 
Förändring rörelsekapital    
Förändring av fordringar 255 - 387 - 1 306 
Förändring av kortfristiga skulder - 1 404 - 148  891 
Kassaflöde från den löpande verksamheten - 2 888 - 4 319 – 22 012 
Investeringsverksamheten    
Investeringar i intressebolag   – 500 
Förvärv dotterbolag -     - – 287 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - – 530 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 2 888 -  – 1 317 
Finansieringsverksamheten    
Nyemission - 1 665 23 346 
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten  - 1 665 23 346 
Periodens kassaflöde - 2 888 - 3 545 17 
Likvida medel vid periodens början  5 556 4 244 5 539 
Kursdifferenser i likvida medel - - – 
Likvida medel vid periodens slut 2 668 700 5 556 
 
 
Nyckeltal Koncernen 
 
Samtliga belopp in TSEK 
 

1 jan 2008 
31 mar 2008 

1 jan 2007 
31 mar 2007 

1 jul 2006  
31 dec 2007 

Nettoomsättning  3 161 2 520 13 963 
Bruttomarginal 73 % 67 % 51 % 
Rörelsemarginal - 101 % - 169 % neg 
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,03 -0,07 – 0,45 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,03 -0,07 – 0,45 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning  102 531 881 58 383 300 62 038 593 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  107 906 883 63 758 300 68 013 593 
Eget Kapital  19 998 10 961 24 468 
Eget Kapital per aktie (SEK) 0,20 0,19 0,24 
Soliditet 86 % 90 % 89 % 
Likvida medel 2 668 700 5 556 
Avkastning på eget kapital neg neg neg 
Antal anställda vi periodens slut 15 18 16 
Utestående aktier i moderbolaget (st) 102 531 881 58 383 300 102 531 881 
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Resultaträkning i moderbolaget sammandrag 
 
Samtliga belopp in TSEK 
 

1 jan 2008 
31 mar 2008 

1 jan 2007 
31 mar 2007 

Nettoomsättning 6 0 
Personalkostnader - 669 -1 203 
Övriga externa kostnader - 917 -1 937 
Avskrivningar och Nedskrivningar - 55 - 
Rörelseresultat -1 635 - 3 140 
Finansiella poster - 5 117 
Periodens resultat -1 640 - 3 023 
 
 
Balansräkning i moderbolaget sammandrag 
 
 Samtliga belopp in TSEK 
 

31 mar 2008 31 mar 2007 

Tillgångar   
  Inventarier 122 216 
  Andelar i koncernföretag 21 582 21 582 
  Fordringar hos koncernföretag 1 483 138 
  Andelar i intresseföretag 532 532 
  Kortfristiga fordringar 216 570 
  Likvida medel 1 978 4 946 
Summa tillgångar 25 913 27 984 
   
Eget kapital och skulder   
  Eget kapital 24 656 26 296 
  Långfristiga skulder 0 0 
  Kortfristiga skulder 1 257 1 688 
Summa eget kapital och skulder 25 913 27 984 
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19. DOKUMENT/HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM 
HÄNVISNING 

 
Bolagets räkenskaper för räkenskapsåren 2005 till 2007 utgör en del av detta prospekt och skall läsas som en 
del härav. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning ingår revisionsberättelser och 
redovisningsprinciper för den via hänvisning införlivade finansiella informationen. 
 
Följande dokument/handlingar, som införlivas genom hänvisning, finns tillgängliga på Bolagets hemsida 
(www.psispelinvest.com): 
 
! PSI Spelinvest AB årsredovisning 2006-07-01 - 2007-12-31 
! Revisorernas granskningsrapport av årsredovisning 2006-07-01 - 2007-12-31 

 
! PSI Spelinvest AB årsredovisning 2005-07-01 - 2006-06-30 
! Revisorernas granskningsrapport av årsredovisning 2005-07-01 - 2006-06-30 
 
 
I revisorernas granskningsrapport av årsredovisning 2006-07-01 - 2007-12-31 lämnade revisorerna följande 
anmärkning: 
Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamheten på sidan 5 respektive sidan 10 i 
årsredovisningen där det anges att företagets finansiering ej är säkerställd. Bolagets fortsatta verksamhet är 
enligt vår bedömning beroende av att framtida finansiering kan säkerställas. Årsredovisningen är upprättad 
enligt principer för fortsatt drift. 
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20. ADRESSER 
 
 
PSI Spelinvest AB (publ) 
Karlavägen 50      Telefon:  070-7924510 
114 49 Stockholm     E-post:  info@psispelinvest.com 
Sweden       Hemsida:  www.psispelinvest.com 
 
Bolagets säte är Göteborg. 
 
 
 
Finansiell rådgivare 
BBE Servisen Business Development AB   Telefon:  08-518 000 10 
Smålandsgatan 2      Telefax:   08-518 000 13 
114 34 Stockholm     E-post:  info@bbeservisen.se 
Sweden       Hemsida:  www.bbeservisen.se  
 
 
 
Legal rådgivare 
Wistrand Advokatbyrå    Telefon:  08-50 72 00 00 
Box 7543      Telefax:   08-50 73 00 00  
SE-103 93 Stockholm     E-post:  info@wistrand.se 
Sweden       Hemsida:  www.wistrand.se 
 
Besöksadress: Regeringsgatan 65  

 
 
 

Emissionsinstitut 
Mangold Fondkommission AB    Telefon:  08-503 01 550  
Box 55691      Telefax.   08-503 01 551  
102 15 Stockholm     E-post:   info@mangold.se 
Sweden       Hemsida:  www.mangold.se  
 
Besöksadress:  Engelbrektsplan 2  
 
 
 
Kontoförande institut 
VPC AB      Telefon:  08-402 90 00 
Box 7822      Hemsida:  www.ncsd.eu 
103 97 Stockholm  
Sweden 
 
Besöksadress: Regeringsgatan 65 
 
 
 
Revisorer 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   Telefon:  08-555 330 00 
Torsgatan 21      Telefax:  08-555 330 01 
SE-113 97 Stockholm     Hemsida:  www.pwc.se  
Sweden  
 
Revisorerna är medlemmar i FAR SRS. 


