Inbjudan till teckning
av aktier i AMGO Igaming AB (559044-1951)
Företrädesemission Maj 2020

Erbjudandet i sammandrag
Teckningsperiod
Teckningskurs

0,20 SEK per aktie

Emissionsvolym

10 060 000 SEK

Avstämningsdag

11 maj 2020

Antal aktier i erbjudandet

50 300 000 aktier

Handel med teckningsrätter

Ingen handel med teckningsrätter

Handel med BTA

Ingen handel med BTA

Företrädesrätt

Varje fem-tal innehavda aktier berättigar till
teckning av en ny aktie.

ISIN-kod Teckningsrätt
ISIN-kod BTA 1
Teckningsanmälan skickas till

Aqurat Fondkommision AB
Ärende: AMGO
Box 7461
103 92 Stockholm
Epost: info@aqurat.se

Se ”Villkor och anvisningar” för fullständiga villkor.

Riskfaktorer
Nedan följer en sammanställning av de risker som styrelsen anser har betydelse för AMGOs
utveckling. Dessa risker kan potentiellt ha en avgörande negativ effekt på Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat. De kan även ha inverkan på Bolagets framtid samt innebära
att värdet på Bolagets aktier minskar, vilket i sin tur kan medföra att investerare förlorar hela eller
delar av sitt investerade kapital.
Sammanställningen är ej fullständig och riskerna presenteras ej heller i någon inbördes ordning
efter sannolikhet att de inträffar eller beroende på ekonomisk effekt. Ytterligare faktorer, vilka
Bolaget i dagsläget inte känner till, kan således finnas. Somliga av dessa faktorer kan Bolaget
motarbeta och bemöta i den löpande verksamheten, medan andra kan ske helt slumpmässigt
och därmed vara utanför Bolagets kontroll.
Ägandet av aktier är alltid förenat med risk och samtliga risker kan av naturliga orsaker inte
beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad evaluering måste innefatta övrig information i detta
memorandum samt en övergripande omvärldsbedömning.

Bolagsspecifika risker
Produkter och tjänster
Bolagets huvudsysselsättning är utveckling
och försäljning av speltjänster och casino och
sportbetting. Det kan vara svårt att utvärdera
AMGOs försäljningspotential och det finns
en risk att intäkter helt eller delvis uteblir
vilket kan leda till sänkta marginaler och
vinster.
AMGOs värde är till stor del beroende av
eventuella framgångar för Bolagets spel och
casino-tjänster. Bolagets marknadsvärde och
därmed aktiekurs skulle påverkas negativt
av en motgång för dessa.
Operativa risker
AMGO IGaming AB via sina dotterbolag
levererar både Casino och sportsbook
tjänster. Det finns risker i leverans av dessa
samt vissa risker upplyses kunderna om i
Bolagets allmänna villkor som är beskrivna
på respektive hemsida, samt innan köp och
finns reglerade i alla abonnemangsavtal
med kunderna.
Finansiering och framtida kapitalbehov
Förseningar i produktutvecklingen kan
komma att innebära att intäkter genereras
senare än planerat. Bolaget kan, beroende
på verksamhetens utveckling i stort, komma.
Målsättningar
Det finns risk att AMGOs målsättningar
inte kommer att uppnås inom den tidsram
som fastställts och det kan ta längre tid än
planerat att nå de mål Bolaget fastställt
vilket kan påverka verksamhet negativt.

Leverantörer och tillverkare
AMGO har samarbeten med leverantörer
och det föreligger alltid en risk att en eller
flera av dessa väljer att bryta sitt
samarbete med Bolaget, vilket skulle
kunna ha negativ inverkan på
verksamheten.
Nyckelpersoner och medarbetare
AMGO är ett kunskapsintensivt företag
och förlust av en eller flera medarbetare
kan medföra negativa konsekvenser för
Bolagets verksamhet och därmed även
Bolagets resultat. För att Bolaget ska
kunna utvecklas som planerat är det även
av vikt att rekrytering av nya medarbetare
kan ske enligt plan.
Övriga risker
Det finns flera andra risker Bolaget kan
utsättas för, exempel på dessa är bland
annat traditionella försäkringsrisker och
stöld.

Marknadsoch
branschrelaterade risker
Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan
samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan
på Bolagets rörelsekostnader, handelsvolymer
och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter
och aktievärdering kan bli påverkade av dessa
och andra faktorer som står utom Bolagets
kontroll.
Konkurrenter
Branschen för casino och sportspel är hårt
konkurrensutsatt. Det finns en risk att andra
aktörer utvecklar liknande produkter.
Regelverk
Branschen för casino och sportsspel är
reglerad och kommande regleringar kan
påverka Bolagets lönsamhet.
Bedrägeri
Branschen för casino och sportspel är utsatt för
bedrägerier (fraud) och detta samt kostnad för
att undvika det kan påverka lönsamhet.
Utvecklingskostnader
AMGO kommer fortsättningsvis att vidareutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt
verksamhetsområde.
Tidsoch
kostnadsaspekter kan vara svåra att fastställa
med exakthet. Detta medför risk att en planerad
produktutveckling blir mer kostnadskrävande än
planerat.

Risker relaterade till Bolagets
värdepapper
Handel i AMGO aktien
En investering i aktier i AMGO är, liksom
investeringar i alla aktier, förenad med risk och det
finns inte några garantier för att kursen för
AMGOs aktier kommer att utvecklas positivt.
Bolagets aktiekurs kan i framtiden komma att
fluktuera kraftigt. Bland skälen till sådana
variationer
ingår
kvartalsmässiga
resultatvariationer, den allmänna konjunkturen
och förändringar i kapitalmarknadens intresse för
Bolaget. Detta innebär att det finns en risk att en
investerare vid avyttringstillfället drabbas av en
kapitalförlust.
Handel
Aktien är onoterad. Kurser ställs via Mangold.

Aktierelaterade risker
Ägare med betydande inflytande
Ett fåtal av AMGOs aktieägare äger en
betydande andel av samtliga aktier. En
koncentration av företagskontrollen ger
dessa ägare möjlighet att utöva ett
väsentligt inflytande på ärenden som kräver
ett godkännande av aktieägarna, vilket kan
innebära en nackdel och risk för aktieägare
med andra intresse än majoritetsägarna. En
ägarstruktur av en sådan dominerande art
kan komma att naturligt förändras över tiden.
Den höga ägarkoncentrationen kan även ha
en negativ effekt på aktiekursen då
investerare kan se nackdelar med att äga
aktier
i
företag
med
stark
ägandekoncentration.
Likviditet i handeln
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie
kan komma att vara begränsad. Detta kan
förstärka fluktuationerna i aktiekursen.
Utdelning
AMGO har beslutat att samtliga aktier
berättigar till utdelning men Bolaget har
sedan grundandet inte genomfört några
utdelningar till aktieägarna. Risk föreligger att
utdelning inte kommer att ske under de
närmaste åren.
Fluktuationer i aktiekursen för AMGO aktien
Aktiekursen för AMGO kan i framtiden
komma att fluktuera kraftigt, bland annat till
följd av kvartalsmässiga resultatvariationer,
den allmänna konjunkturen och ändringar i
kapitalmarknadens intresse för Bolaget.
Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet
reagera
med
extrema
kursoch
volymfluktuationer som inte alltid är
relaterade till det operativa utfallet hos
enskilda bolag.

VD har ordet
2019 har varit ett år med flertalet förändringar för den digitala spelmarknaden i Europa. Trenden
av lokala regleringar I respektive land har påverkat många spelbolag som I sin tur har blivit
tvungna att omvärdera sina strategier och erbjudanden. I ljuset av detta har det också skapats
många möjligheter, vilket AMGO har utnyttjat genom att bl.a förvärva Ekstrabladets online casino
verksamhet samt B2C divisionen från företaget Everymatrix. Strategin med sponsorskapet av
Lyngby Boldklubb som spelar i den danska Superligan (Motsvarande Allsvenskan) var att
använda sponsorskapet som en marknadsplattform för att rekrytera mer konsumenter till våra
egna varumärken.
2020 kommer att bli ett intressant verksamhetsår för AMGO. Allt som gjordes under 2019 ser jag
som en investering då vi nu har egna casino licenser i Danmark och på Malta för övriga ej ännu
reglerade marknader. Verksamheten under första kvartalet har visat på god tillväxt och med ny
teknologi för rekrytering av konsumenter samt ”on boarding” av dessa hoppas vi kunna öka tillväxt
takten ytterligare.
Genom förvärvet av Everymatrix har AMGO 6 stycken nätverkpartners, sk White lables som
marknadsför sina egna varumärken baserade på AMGOs licenser och tjänster. Förutom befintliga
volymer från dessa partners, finns där en efterfrågan från nya partners vilket borgar för tillväxt.
Under första kvartalet har vi infört en ny administrativ struktur med nya administrativa rutiner och
plattformar för att än bättre kunna erhålla strategiska KPIer i realtid samt förenkla rapporteringen
såväl till myndigheter, interna avdelningar samt till partners i vårt casino nätverk. Vi har valt att
outsourca vissa funktioner i syfte att minska våra administrativa kostnader och samtidigt öka
effektiviteten.
AMGO undertecknade i slutet av 2019 ett Letter of Intent i syfte att undersöka ett samgående
med Ngage AB som i dagsläget är noterade på marknadsplatsen Spotlight, men har informerat
marknaden att man har för avsikt att noteras på Nordic Growth Market, NGM. Ifall den här
avsiktförklaringen fullföjs kommer AMGO att ha tillgång till de produkter och tjänster som idag
finns hos Ngage vilket i sin tur kommer att öka underhållningsvärdet för våra konsumenter och
samtidigt öka konkurrenskraften i syfte att får nya partners i vårt casino nätverk.
Staffan Lindgren, VD

Bakgrund & Motiv
AMGO är ett svenskt onlinespelföretag som erbjuder kvalitativa spelupplevelser och underhållning
för en ansvarsfull och säker spelupplevelse. Det består av ett B2B- och B2C-affärsfokus med mer
än 100 års branschkompetens tillsammans i bolaget.
Bolaget levererar konkurrenskraftiga och banbrytande spellösningar och tjänster till sina kunder och
hjälper dem växa på sina respektive marknader. Med 5 spelvarumärken som är helt ägda av AMGO,
har bolaget kunskap om vad som krävs för att uppnå operativ excellens i betjäning av +500 000
kundkonton med en unik kundupplevelse. Med den snabba förändringen i konsumenternas krav och
tekniker strävar bolaget efter att få och behålla kundernas förtroende, respekt och engagemang som
operatör eller kund. AMGO har kontor och representanter i Danmark, Malta, Sverige och Lettland.
Företagets affärsidé är att investera i och utveckla produkter för kasino, sportböcker och lotterispel
på Internet. Visionen är att AMGO ska vara ett naturligt första val för spelare och vara
marknadsledande inom spelupplevelser, tjänster, kundnytta och säkerhet. AMGO kommer att växa
med fokus på kvalitet och lönsamhet, och siktar på en utveckling som överstiger
branschgenomsnittet.
Bolaget har växt sedan starten genom förvärv av enheter i Danmark och på Malta. I nuläget har
bolaget tillväxt i kasinoverksamheten och ser möjligheter att växa organiskt samt genom ytterligare
förvärv.

Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 11 maj 2020 är registrerad som aktieägare i AMGO iGaming äger
företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier
berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 11 maj 2020. Sista
dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 7 maj 2020. Första
dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 maj 2020.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det
krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,20 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 13 maj till och med den 28 maj 2020. Styrelsen har rätt att
förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar
därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från
Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Ingen organiserad handel kommer att ske med teckningsrätter.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej utnyttjats för teckning av aktier senast den 28 maj 2020, kommer att bokas bort
från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av
teckningsrätter
Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 11 maj 2020 är registrerade
i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med
vidhängande inbetalningsavi, information samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter.
Information kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida amgoigaming.com samt Aqurats hemsida
aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning
över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av
teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.
Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller
ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes information per post. Teckning och betalning
skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.
Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och
med den 13 maj till och med den 28 maj 2020. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för
betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående
två alternativ:

1.Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den
förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom
betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får
göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin
från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning
ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från
Aqurat via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 28 maj 2020. Eventuell
anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast
en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld
särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: AMGO iGaming
Box 7461
103 92 Stockholm
Tfn: 08-684 05 800
Email: info@aqurat.se

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Erbjudandet att teckna aktier i AMGO iGaming i enlighet med villkoren i företrädesemissionen, riktar sig
inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Denna informationsskrift, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får
följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution
eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra
myndighetstillstånd.
Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av AMGO iGaming har registrerats eller
kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i
någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller
andra värdepapper utgivna av AMGO iGaming överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier i strid med
ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.
Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med
registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland,
Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare
prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina
respektive VP-konton.
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet
Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada,
Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger
rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan
vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.
Teckning utan stöd av företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 13 maj till och med den 28 maj 2020.
Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till
sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till
en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär
företrädesrätt).
För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att
anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt
ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges
nedan.
Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 28 maj
2020. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler
än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om
tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:
a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna
ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras
teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och
som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning;

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock
senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit
tilldelning. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen
erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA
har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller
förvaltare enligt dennes rutiner.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Ingen organiserad handel kommer att ske med betalda tecknade aktier (BTA).

Leverans av tecknade aktier

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTA till aktier.
Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav
förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av
Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om
aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box
191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera
styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter
som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att
tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från
annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att
personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar

Övrig information

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att
ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med
tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att
utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är
oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om
teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning
komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som
ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.
Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan
överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit
tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Bolaget
Bakgrund

AMGO är ett svenskt onlinespelföretag som erbjuder kvalitativa spelupplevelser och underhållning
för en ansvarsfull och säker spelupplevelse. Det består av ett B2B- och B2C-affärsfokus med mer
än 100 års branschkompetens tillsammans.
Vi är stolta över att leverera mycket konkurrenskraftiga och banbrytande spellösningar och tjänster
till våra kunder och att hjälpa dem växa på sina respektive marknader. Med 5 spelvarumärken som
är helt ägda av AMGO, vet vi vad det kommer att kräva för att uppnå operativ excellens och ta stor
ära när vi betjänar våra +500 000 kundkonton med en unik kundupplevelse.
Med den snabba förändringen i konsumenternas krav och tekniker strävar vi efter att göra vårt
yttersta för att tjäna kundernas förtroende, respekt och engagemang - att vara en operatör eller en
kund. AMGO har kontor och representanter i Danmark, Malta, Israel och Lettland.
Företagets affärsidé är att investera i och utveckla produkter för kasino, sportböcker och lotterispel
på Internet. Och dess vision är att AMGO ska vara ett naturligt första val för spelare och vara
marknadsledande inom spelupplevelser, tjänster, kundnytta och säkerhet. AMGO kommer att växa
med fokus på kvalitet och lönsamhet, med en utveckling som överstiger branschgenomsnittet.

Organisation
Bolagsstrukturen består i moderbolaget AMGO Igaming AB, med bolagets ledning samt
koncernfunktioner samt de operative dotterbolagen i Danmark resp. Malta.

Verksamhet
Bolaget opererar de två egna varumärkena Jetbull och Fantasino för egen casino och
sportspelverksamhet, samt Cafreeno för Social casino. Genom idag 6 s.k. White-labels, dvs
varumärken som opererar på Bolagets plattform nås andra och kompletterande marknader.
Såväl egna varumärken som WL opererar på integrerade plattformar för kundhantering och casion
och spelhantering.
Bolaget har idag licens på Malta samt Danmark.

Operations
Bolagets organisation består av de delar som krävs för sin verksamhet. Via egen organisaiton
och strategiska samarbeten täcks de delar som krävs. Bolagets verksamhet består av ett antal
funktioner som framgår av bilden nedan. Vi har särskilda avdelningar som bl.a hanterar varje
transaktion och säkerställer att vi följer de regler som omgärdar pengatvättslagstiftning,
myndighetsrapportering såväl som markndsföring och teknisk utveckling. Vi jobbar konstant
för att öka vår effektivitet så vi kan minska kostnaden per transaktion så att vi kan öka våra
marginaler.

Ledande befattningshavare,
styrelse
Nedan följer en beskrivning av AMGOs styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt
revisor. AMGOs styrelse består av styrelseledamöterna Arne Nabseth (ordförande), Jesper
Hyrm, Staffan Lindgren. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs
årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.

ARNE NABSETH

STAFFAN LINDGREN

Arne Nabseth, född 1963, är styrelseordförande i
Bolaget sedan Juli 2019. Arne har lång erfarenhet
av entreprenörskap och inom IT och riskkapital.
Arne har varit delaktig i flera bolags uppbyggnad
samt marknadsnoteringar. Arne har stor
erfarenhet
inom
bolagsbyggande
och
företagsledning samt inom internationella affärer.
Arne har en Civilekonomexamen från Stockholms
Universitet.

Staffan Lindgren är Verkställande Direktör i
AMGO Igaming AB. Staffan har över 20 års
erfarenhet i ledande ställningar från den
digitala spelbranschen. Staffan har stor
erfarenhet från internationell företagsledning
med fokus på tillväxt och expansion.

Styrelseordförande och CFO

Aktieinnehav i AMGO: 4 300 000 aktier via bolag

Jesper Hyrm

Styrelseledamot
Jesper Hyrm, Vice President EMEA på Github,
förvärvat av Microsoft. Lång erfarenhet av ITindustrin med en demonstrerad historia av
företagsledning och entreprenörskap. Kompetens
inom försäljning, partnerhantering, ledning,
mjukvara som en tjänst (SaaS). Examen i CBA
inriktad på Certificate of Business Administration
från AVT - CBA.
Aktieinnehav i AMGO: 21 959 000 aktier via bolag

VD

Aktieinnehav i AMGO: 4 300 000 aktier via bolag

Finansiell information i sammandrag
Nedan avser Bolaget AMGO Igaming AB med org.nr. 559048-9620 samt dotterbolag i nuvarande
struktur och omfattning. Mindre avrundningsdifferenser kan förekomma.
AMGO Igaming ABs budget för 2020 visar på tillväxt som resultat av arbete under 2019
samt förvärv av verksamhet i början av 2020.

Kvartal 1 påverkas av omstrukturerings och kostnader i samband med förvärv och
företagstransaktioner. Bolaget ser god tillväxt i sin WL (White-label) affär, nuvarande 6 stycken
samt andra initiativ. Organisation och kostnadsstruktur är anpassade för förväntad tillväxt och
andra halvåret bedöms kunna vara positivt.

