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DEFiNitiONEr
Med ”Net Entertainment” eller ”Bolaget” avses i detta noteringsdokument 
Net Entertainment NE AB (publ)�� organisationsnummer 55653�-6443�� eller�� 
beroende på sammanhang�� den koncern i vilken Net Entertainment �r mo-
derbolag. Med ”koncernen” avses Net Entertainment NE AB (publ) med dot-
terbolag. Med ”NASDAQ OMX Stockholm” avses i detta noteringsdokument 
NASDAQ OMX Stockholm AB.

uPPrÄttANDE AV NOtEriNgSDOkuMENt
Detta noteringsdokument har uppr�ttats av styrelsen f�r Net Entertainment 
med anledning av ans�kan om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX 
Stockholm. Noteringsdokumentet har ej registrerats av Finansinspektionen 
i enlighet med best�mmelserna i � kap �§ lagen (1��1:�80) om handel med 
finansiella instrument.

Detta noteringsdokument innefattar inte något erbjudande att f�rv�rva 
aktier i Net Entertainment. Noteringsdokumentet får inte o��entligg�ras�� pu-
bliceras eller distribueras i uSA�� kanada�� Australien�� Japan eller annat land 
d�r sådan åtg�rd f�ruts�tter registreringsåtg�rder eller andra åtg�rder �n de 
som f�ljer av svensk r�tt. 

hiStOriSk OCh FrAMtiDSiNriktAD iNFOrMAtiON
Detta noteringsdokument innehåller historisk marknadsinformation. i de fall 
informationen har h�mtats från externa k�llor ansvarar Bolaget f�r att infor-
mationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget k�nner till och kan f�rs�kra 
genom j�mf�relse med annan information som o��entliggjorts av ber�rda 
k�llor�� har inga uppgifter utel�mnats på ett s�tt som skulle g�ra informatio-
nen felaktig eller missvisande. information i detta noteringsdokument som 
r�r framtida f�rhållanden har l�mnats av styrelsen f�r Net Entertainment och 
�r baserad på nuvarande f�rhållanden. Framtidsinriktad information �r alltid 
f�renad med os�kerhet då den avser och �r beroende av omst�ndigheter 
utanf�r Bolagets kontroll. Någon f�rs�kran att l�mnade bed�mningar och 
prognoser avseende framtiden kommer att realiseras l�mnas d�rf�r inte�� vare 
sig uttryckligen eller underf�rstått. 

FiNANSiEll råDgiVArE
Erik Penser Bankaktiebolag �r finansiell rådgivare till Bolaget i samband med 
noteringen och har bitr�tt Bolaget i uppr�ttandet av detta noteringsdo-
kument. Då samtliga uppgifter i noteringsdokumentet h�rr�r från Bolaget 
friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt ansvar i f�rhållande till ak-
tie�gare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till 
f�ljd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas 
på uppgifterna i detta noteringsdokument.

tViSt
tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta noteringsdo-
kument och d�rmed sammanh�ngande r�ttsf�rhållanden skall avg�ras av 
svensk domstol exklusivt. Svensk materiell r�tt �r exklusivt till�mplig på detta 

noteringsdokument. 

Viktig iNFOrMAtiON
Planerad f�rsta dag f�r handel 
på NASDAQ OMX Stockholm

n 13 januari �00�

kortnamnn NEt B

iSiN-kodn SE00 0198 ��5�

DAtuM För FiNANSiEll iNFOrMAtiON
Bokslutskommunik� �008n 6 februari �00�

Delårsrapport 
januari–mars �00�

n �� april �00�
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SAMMANFAttNiNg

Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till noteringsdokumentet. Varje be-
slut att investera i Net Entertainment skall baseras på en bed�mning av noteringsdokumentet 
i sin helhet.1 Observera att det civilr�ttsliga ansvar som kan ål�ggas de personer som uppr�ttat 
sammanfattningen endast kan g�ras g�llande om sammanfattningen �r vilseledande�� felaktig el-
ler of�renlig med �vriga delar i noteringsdokumentet. Noteras b�r �ven att en investerare som 
v�cker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta noteringsdokument kan bli tvung-
en att svara f�r eventuella r�ttegångskostnader�� d�ribland �vers�ttning av noteringsdokumentet 
i f�rekommande fall.

VErkSAMhEt i kOrthEt
Net Entertainment �r en marknadsledande le-
verant�r av digitalt distribuerad mjukvara f�r 
onlinespel. Bolaget grundades 1��6 som ett 
svar på en v�xande internetmarknad och �r 
idag en renodlad spelutvecklare som agerar 
på en internationell marknad. Med fokus på 
kasinospel har Net Entertainment utvecklats 
till en nischakt�r vars varum�rke f�rknippas 
med kvalitet�� h�g tillf�rlitlighet och innova-
tion. k�rnprodukten�� CasinoModuletM�� �r en 
komplett spelplattform med en bred upp-
s�ttning browserbaserade kasinospel och ett 
sofistikerat administrationsverktyg och som 
idag licensieras till ett stort antal marknads-
ledande speloperat�rer. kombinationen av 
produkter och tj�nster sammanfattas i Net 
Entertainments devis ”BEttEr gAMES”.

AFFÄrSiDÉ�� Mål OCh StrAtEgi
Net Entertainments aff�rsid� �r att tillhan-
dahålla robusta internetspelsystem med 
sp�nnande spel�� uppbyggda med mark-
nadsledande teknologi och kompetens�� till 
speloperat�rer som d�rigenom ut�kar sina 
produktportf�ljer och ges konkurrensf�rdelar 
som driver l�nsamheten. 

Marknaden f�r internetbaserat spel i Eu-
ropa f�rv�ntas v�xa med mer �n �0 procent 
i genomsnitt de n�rmaste åren. Net Enter-
tainments finansiella mål �r att v�xa mer �n 

marknaden med en uthållig r�relsemarginal 
�verstigande 30 procent.

Net Entertainment har inga r�nteb�rande 
skulder. till f�ljd av att verksamheten gene-
rerar goda kassafl�den finns inom �verskåd-
lig tid inget behov f�r Bolaget att uppta lån. 
Net Entertainment har av denna anledning 
f�r n�rvarande ingen måls�ttning avseende 
Bolagets finansieringsstruktur.

i syfte att uppnå de uppst�llda målen skall 
Net Entertainment:

EFtErStrÄVA Att tECkNA YttErligArE  

liCENSAVtAl med stora och v�letablerade 
så kallade tier 1-kunder
uPPrÄtthållA låNgSiktigA kuNDrElAtiONEr 
och ett n�ra samarbete f�r att tillvarata 
befintliga kunders behov och �nskemål
FOrtlöPANDE ANAlYSErA utVECkliNgEN På 

SPElMArkNADEN avseende trender och 
spelbeteenden
BiBEhållA OCh utVECklA BrANSChEXPErtiS 
i syfte att leverera marknadsledande 
spel och funktioner
utökA PrODuktutBuDEt f�r att d�ri- 
genom skapa merf�rs�ljning och 
attrahera nya kunder
löPANDE utVÄrDErA POtENtiEllA FörVÄrV 
som kompletterar den befintliga 
verksamheten

n

n

n

n

n

n

1 Detta noteringsdokument innefattar inte något erbjudande att f�rv�rva aktier i Net Entertainment.
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AFFÄrS- OCh iNtÄktSMODEll
Net Entertainments a���rs- och int�ktsmodell 
består i att Bolagets produkter och tj�nster 
licensieras till speloperat�rer som betalar en 
månatlig licensavgift enligt en royaltymodell 
d�r avgiften �r en funktion av det spel�ver-
skott som genereras hos speloperat�ren 
(dock med en minimiavgift). int�ktsmodellen 
ger ett starkt incitament f�r Net Entertain-
ment att kontinuerligt vidareutveckla pro-
dukterna och underst�dja Bolagets licens- 
tagare. En mindre del av int�kterna består av 
en uppstarts- och leveransavgift som ger li-
censtagaren incitament att snabbt drifts�tta 
produkten och som bidrar till att t�cka Net 
Entertainments kostnader f�r kundanpass-
ning och drifts�ttning.

PrODuktEr OCh tJÄNStEr
Net Entertainments k�rnprodukt �r Casino-
ModuletM�� en komplett spelplattform med 
en bred upps�ttning spel och ett kraftfullt 
administrationsverktyg byggt f�r att hante-
ra miljontals transaktioner per dag och som 
tillåter speloperat�ren att i realtid �vervaka 
och styra verksamheten i kasinot.

F�r att adressera en potentiell marknad f�r 
kasinospel i fysisk milj� har Net Entertainment 
�ven utvecklat CasinoCaf�tM�� som bygger på 
CasinoModuletM och som n�rmast kan liknas 
vid en internetcaf�-terminal d�r spelaren kan 
s�tta in pengar och erhålla ett engångskonto 
som m�jligg�r kasinospel. 

Net Entertainment erbjuder ett antal tj�ns-
ter kopplade till CasinoModuleCasinoModuletM. N�r ett nytt 
licensavtal tecknas genomf�rs kundspecifik 
anpassning�� bland annat av grafik�� f�r att 
systemet skall harmoniera med speloperat�-
rens befintliga webbsajt. Net Entertainment 
ansvarar f�r hosting av de licensierade kund-
systemen samt �vervakar driften och tillhan-
dahåller support. Ambitionen �r att kundre-
lationerna skall vara långsiktiga och bygga 
på f�rtroende och ett n�ra samarbete.

kuNDEr
Net Entertainment har omkring 60 kunder�� 
varav 45 hittills har driftsatts. F�r n�rvarande 
finns således ett femtontal kunder som �nnu 
inte har b�rjat generera int�kter f�r Bolaget. 

under �008 har �0 licensavtal tecknats med 
nya kunder avseende CasinoModule�. Sedanavseende CasinoModule�. Sedan. Sedan 
�00� ligger fokus på inf�rs�ljning till tier 1-
operat�rer�� det vill s�ga v�lk�nda och etable-
rade speloperat�rer av viss storlek.

PrODuktutVECkliNg
Net Entertainment efterstr�var att skapa 
och uppr�tthålla en flexibel och kunddri-
ven utvecklingsprocess. Bolaget till�mpar 
en 1�-veckors utvecklingscykel som medf�r 
att licenstagarna erhåller en ny version av  
CasinoModuletM varje kvartal. Varje ny release 
innehåller ett antal nya spel samt nya spelsys-
temfunktioner. hittills under �008 har fyra nya 
releaser av CasinoModuletM levererats�� med 
totalt 14 nya spel. 

Produktplanering och -utveckling sker i 
n�ra samarbete med Bolagets licenstagare 
och efter analyser av slutkundsbeteenden. 
kraven på spelen har successivt �kat�� vilket 
inneb�r allt mer sofistikerade anv�ndar-
gr�nssnitt i termer av grafik�� ljud och funktio-
ner. Ambitionen �r att spelen skall bygga påAmbitionen �r att spelen skall bygga på 
m�nster och metaforer från fysiska kasinon�� 
samtidigt som de skall pr�glas av den senas-
te tekniken och erbjuda ett h�gt underhåll-
ningsv�rde�� baserat på kunskap om spelarnas 
beteende och preferenser.

FrAMtiDSutSiktEr
Net Entertainment utv�rderar kontinuerligt 
m�jligheten att l�gga fler produkter till pro-
duktportf�ljen�� såv�l genom egen utvecklingsåv�l genom egen utvecklinggenom egen utveckling 
som genom f�rv�rv�� och �ven inom andra 
spelsegment �n kasino. Nya anv�ndare som 
inte spelat tidigare�� såsom kvinnor och �ldre 
personer�� �r viktiga drivkrafter f�r den under-
liggande marknadstillv�xten och f�r�ndrar 
�ven kraven på produktutveckling. Net Enter-
tainments kunder finns i Europa och Bolaget 
kommer att forts�tta fokusera på den euro-
peiska marknaden�� men samtidigt bevaka 
framf�r allt Asien som bed�ms bli en viktig 
framtida marknad f�r onlinespel.

OrgANiSAtiON OCh MEDArBEtArE
Net Entertainment-koncernen består av mo-
derbolaget Net Entertainment NE AB�� med 
s�te i Stockholm�� Sverige�� samt dotterbola-

BruttOSPElöVErSkOtt ONliNESPEl 
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gen Net Entertainment Malta holding ltd och Net Entertainment 
Malta ltd�� båda med s�te på Malta. i koncernen ingår �ven det 
vilande dotterbolaget Mobile Entertainment ME AB.

All teknisk och kommersiell utveckling av spel och spell�sning-
ar sker i det svenska moderbolaget på uppdrag av det maltetiska 
dotterbolaget�� som ansvarar f�r f�rs�ljning och marknadsf�ring 
samt funktionerna f�r Account Management och Product Mana-
gement. Per den 30 september �008 sysselsatte koncernen 10� 
personer�� varav �� anst�llda och 30 underkonsulter. Majorite-
ten arbetar med system- och spelutveckling vid huvudkontoret 
i Stockholm. Net Entertainment har �ven två utvecklingsteam i 
ukraina�� bestående av drygt tio externa underkonsulter.

MArkNAD i kOrthEt
Den totala marknaden f�r all form av spelunderhållning bed�ms 
under �008 uppgå till drygt � 000 miljarder SEk (med spelmark-
naden avses h�r spel som genererar transaktioner av pengar�� så-
som kasino�� poker�� vadslagning�� lotterier och bingo). Marknaden 
domineras fortfarande av landbaserad verksamhet (offline)�� så-
som fysiska kasinon och lotterier�� men den digitalt distribuerade 
spelverksamheten (onlinespel eller internetbaserade spel) �kar 
stadigt sin andel. under �008 f�rv�ntas den globala marknaden 
f�r onlinespel oms�tta drygt 100 miljarder SEk�� motsvarande 
cirka 5 procent av den totala marknaden f�r spelunderhållning. 
år �01� v�ntas internetbaserade spel ha �kat sin andel av den 
totala spelmarknaden till drygt 6 procent�� motsvarande drygt 150 
miljarder SEk.

De spelformer som dominerar marknaden f�r onlinespel �r 
vadslagning�� kasinospel och poker. Bingo �r dock den spelform 
som f�rv�ntas ha st�rst procentuell tillv�xt under kommande år�� 
mycket som en f�ljd av den �kande andelen kvinnor som bes�ker 
spelsajter. gr�nsdragningen mellan olika spelsegment �r emel-
lertid svår att g�ra�� då exempelvis poker- eller bingooperat�rer 
erbjuder kasinospel som komplement�� varf�r kasinoint�kter ofta 
ingår som del i int�kter från andra spelsegment.

Sett ur ett geografiskt perspektiv �r Europa�� som �r Net Enter-
tainments huvudmarknad�� den enskilt st�rsta marknaden f�r in-
ternetbaserad spelunderhållning och den region som v�xer snab-
bast i absoluta tal. Den europeiska marknaden f�rv�ntas under 
�008 stå f�r omkring 50 procent av den totala oms�ttningen från 
onlinespel och bed�ms av Bolaget v�xa med mer �n �0 procent 
i genomsnitt under de kommande åren. Nordamerika f�rv�ntas 
till f�ljd av �ndrad lagstiftning under �006 ha en negativ tillv�xt 
under �008. i såv�l Asien�� Mellan�stern som Afrika f�rv�ntas till-
v�xten vara h�g under �008�� dock från historiskt sett låga nivåer.

ur ett globalt perspektiv finns fyra grundl�ggande drivkrafter 
f�r den globala marknaden f�r onlinespel:

ökAD iNtErNEtPENEtrAtiON

ökAD BrEDBANDSkAPACitEt

ökAt FörtrOENDE För BEtAltJÄNStEr ONliNE

NYA SPElArgruPPEr

n

n

n

n
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AktiEÄgArE PEr DEN �8 NOVEMBEr �008

Andel av kapital Andel av r�ster

Per hamberg 8���% �0���%
rolf lundstr�m 6��5% 14��4%
lars kling 3���% ����%
BNP Paribas (luxembourg) S.A. 1��8% ���8%
Bill Johan Bertil lindwall�� d�dsbo 1��4% 6���%
övriga aktie�gare ����5% 41��0%

totalt 100��0% 100��0%

k�lla: VPC och information från aktie�gare. innehav inkluderar i f�rekommande 
fall aktier som innehas av familj och/eller bolag.

f�r onlinespel i Europa såv�l som i andra l�nder skulle �ppna upp 
m�jligheterna f�r privata akt�rer att på lika villkor konkurrera 
med tidigare statliga monopol.

StYrElSE OCh lEDANDE BEFAttNiNgShAVArE
Styrelsen f�r Net Entertainment består av ordf�rande rolf Blom�� 
samt styrelseledam�terna Vigo Carlund�� Fredrik Erbing�� Niclas 
Eriksson och Mikael gottschlich.

ledningsgruppen består av Johan öhman (VD och koncern-
chef )�� Bertil Jungmar (CFO)�� Mathias Crona (Strategy �� BusinessMathias Crona (Strategy �� Business 
Director)�� Daniel lindberg (head of Sales)�� Fredrik Petersson (Pro-
duct Owner Manager)�� Niklas Ferm (CtO/head of Development)Niklas Ferm (CtO/head of Development) 
samt Jonas linde (tf head of it Operations).

AktiEN OCh AktiEÄgArE
AktiEÄgArE
Net Entertainment hade totalt 3 00� aktie�gare per den �8 no-
vember �008. St�rsta �gare �r Per hamberg med 8��� procent av 
kapitalet och �0��� procent av r�sterna i Bolaget. 

Net Entertainments fokus har hittills varit marknaden f�r kasino-
spel�� ett delsegment som under �008 av gBgC ber�knas uppgå 
till cirka �0 procent av den totala marknaden f�r onlinespel. Net 
Entertainment bed�mer�� bland annat till f�ljd av gr�nsdragnings-
problematiken mellan olika spelsegment�� att kasinosegmentets 
andel uppgår till cirka �5 procent samt att segmentet kommer att 
v�xa med mer �n �0 procent per år i genomsnitt under de kom-
mande åren. Bolaget bed�mer att utvecklingen på marknaden 
kommer att leda till att konkurrenssituationen mellan spelopera-
t�rer tilltar. Detta kommer i sin tur medf�ra �kade krav på spelut-
vecklare såsom Net Entertainment att genom produktutveckling 
och ett attraktivt erbjudande behålla befintliga kunder och attra-
hera nya. två huvudtrender som kan urskiljas på marknaden f�r 
kasinospel �r dels en fortsatt god tillv�xt�� dels en konsolidering 
bland speloperat�rer som leder till ett fåtal st�rre akt�rer.

De flesta spelutvecklare på marknaden f�r onlinespel erbju-
der en bredare produktportf�lj �n Net Entertainment och har 
dessutom valt att fokusera mer på pokermarknaden under de 
senaste åren. Net Entertainments historiska fokus på kasinospel 
som avgr�nsad marknadsnisch g�r att konkurrenssituationen inte 
�r helt tydlig. Bolagets huvudsakliga konkurrenter �r Cryptologic 
(kanada)�� Boss Media (Sverige)�� Chartwell (kanada)�� Microgaming 
(Sydafrika)�� real time gaming (uSA) och Playtech (israel). Av dessa 
�r Microgaming och Playtech de bolag som tydligast konkurrerar 
inom kasinosegmentet. 

Marknaden f�r underhållningsspel pr�glas tydligt av nationella 
och internationella lagar och f�rordningar som definierar hur spel 
får bedrivas. Spel har inte varit f�remål f�r s�rskilda harmonise-
ringsåtg�rder inom Eg-r�tten vilket inneb�r att det inte har ut-
f�rdats något Eg-r�ttsligt direktiv�� f�rordning eller beslut. Varje 
medlemsstat kan d�rf�r utforma sin egen lagstiftning inom spel-
området�� under f�ruts�ttning att lagstiftningen �verensst�mmer 
med generella Eg-r�ttsliga regler och principer om fri r�rlighet 
f�r tj�nster.

under de senaste åren har ett flertal legala beslut tagits med 
inverkan på marknaden f�r underhållningsspel. Somliga beslut 
�ppnar f�r en mer liberal syn på marknaden�� med f�rre restriktio-
ner och mindre inslag av monopol. Andra beslut r�r sig i motsatt 
riktning. Diskussionen inom det legala området �r f�r n�rvarande 
inne i en f�r�nderlig fas�� vilket g�r det svårt att ge en exakt bild 
�ver nuvarande r�ttsl�ge eller f�r utvecklingen på kort sikt. Det 
skall dock s�rskilt framhållas att Net Entertainment�� i vart fall vad 
avser Eu-marknaden�� verkar i en relativt os�ker legal milj� som �r 
under f�r�ndring och �r f�remål f�r nationell lagstiftning i kom-
bination med en framv�xande Eg-r�ttslig praxis. Detta inneb�r att 
Net Entertainments kunder kan komma att drabbas av regleringar 
som påverkar deras verksamhet negativt (men �ven positivt)�� vil-
ket indirekt kan påverka Net Entertainment. Net Entertainment 
bed�mer att l�nderna inom Eu successivt kommer att �vergå till 
en licensbaserad l�sning på några års sikt. En reglerad marknad 

SAMMANFAttNiNg

utDElNiNgSPOliCY
Styrelsens ambition �r att Net Entertainments ordinarie utdelning 
skall v�xa i takt med Bolagets resultat per aktie�� med h�nsyn tagen 
till Bolagets långsiktiga kapitalbehov. Ambitionen �r dock att ut-
delningen skall uppgå till minst 50 procent av nettovinsten efter 
skatt�� sedan h�nsyn tagits till Bolagets långsiktiga kapitalbehov.

NEt ENtErtAiNMENt-AktiEN
Net Entertainments B-aktier handlas sedan den 5 april �00� på 
NgM Equity�� under kortnamnet NEt B. Sista betalkurs den �8 no-
vember �008 var �3���0 SEk�� motsvarande ett b�rsv�rde (v�rdet av 
samtliga utestående aktier) om cirka �30 MSEk. 

F�rsta dag f�r handel med Net Entertainments B-aktier på NAS-
DAQ OMX Stockholm �r planerad till den 13 januari �00�. Sista 
dag f�r handel på NgM Equity ber�knas vara den 1� januari �00�. 
Aktie�gare i Net Entertainment beh�ver inte vidta några åtg�rder 
med anledning av bytet av handelsplats.
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FiNANSiEll öVErSikt

tSEk
JANuAri–SEPtEMBEr 

�008
JANuAri–SEPtEMBEr

�00�
�00� �006 �0051

r�relsens int�kter 143 585 �5 �00 13� 0�0 �� ��3 64 683

r�relseresultat 5� 35� 35 366 50 580 40 801 18 338

r�relsemarginal 40��0% 3���0% 38��3% 40���% �8��4%

resultat efter skatt 5� 843 3� 0�6 45 �11 �8 48� 15 3��

Anl�ggningstillgångar 3� 116 �8 3�6 30 1�4 �4 ��8 � �40

Oms�ttningstillgångar 8� 613 46 �60 6� ��0 3� �63 �8 01�

SuMMA tillgåNgAr 114 ��� �4 636 �8 0�4 56 561 3� �5�

Eget kapital �8 355 38 ��6 53 145 16 0�0 1� 1��

långfristiga skulder 1 �43 835 � 1�5 835 358

kortfristiga skulder 34 431 35 5�5 4� �54 3� 636 �5 ��0

SuMMA EgEt kAPitAl OCh SkulDEr 114 ��� �4 636 �8 0�4 56 561 3� �5�

kassafl�de från den l�pande verksamheten 6� �65 �� �66 35 8�� 36 38� –1 03�

Antal anst�llda vid periodens slut �� 5� 6� 53 3�

1 uppgifterna avseende �005 �r ej reviderade. F�r mer information�� se “kommentarer till den finansiella utvecklingen” på sid 31 i f�religgande noteringsdokument.

BAkgruND OCh MOtiV till NOtEriNg 
På NASDAQ OMX StOCkhOlM
Styrelsen f�r Net Entertainment har ans�kt om notering av Bola-
gets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Noteringen genomf�rs 
med syfte att underl�tta Net Entertainments fortsatta utveckling 
och expansion. Det �r styrelsens bed�mning att Bolaget kommer 
att gynnas av den kvalitetsst�mpel en notering på NASDAQ OMX 
Stockholm inneb�r och att varum�rket och Net Entertainments 
position d�rmed kommer att st�rkas ytterligare bland såv�l kun-
der som medarbetare�� investerare och media. En notering på 
NASDAQ OMX Stockholm f�rv�ntas bidra till att bef�sta en upp-
fattning av Net Entertainment som en seri�s akt�r på marknaden 
f�r onlinespel. Vidare inneb�r noteringen f�rb�ttrade m�jligheter 
f�r Bolaget att anv�nda aktien som betalningsmedel vid eventu-
ella f�rv�rv. Planerna och f�rberedelserna f�r ans�kan till NAS-Planerna och f�rberedelserna f�r ans�kan till NAS-
DAQ OMX Stockholm har pågått under en l�ngre period och �r 
inte f�ranledda av Finansinspektionens beslut i oktober �008 att 
återkalla NgMs tillstånd att bedriva b�rsverksamhet. 

riSkFAktOrEr
Aktie�gande �r alltid f�renat med risk och investerare uppmanas 
d�rf�r att g�ra en bed�mning av riskfaktorer som potentiellt kan 
ha en negativ e��ekt på Net Entertainments oms�ttning�� resultat�� 
finansiella st�llning och position på marknaden. 

Den fr�msta riskfaktorn relaterad till Net Entertainments verk-
samhet �r politiska beslut och andra legala aspekter kopplade till 
spelverksamhet. Politiska beslut och domstolsavg�randen inom 

Eu-området i syfte att f�rsvåra f�r privata speloperat�rer på de 
nationella marknaderna�� framf�r allt inom Sverige�� Malta�� Frank-
rike och Storbritannien samt Norge utanf�r Eu�� kan drastiskt kom-
ma att påverka Net Entertainments kunders verksamhet�� och d�r-
med Bolagets verksamhet�� på ett negativt s�tt. En liberalisering 
av spelmarknaden på dessa marknader skulle likaledes kunna få 
positiva konsekvenser på Net Entertainments kunder och d�rmed 
f�r Net Entertainment. i dagsl�get �r det svårt att f�ruts�ga hur 
r�ttsl�get inom Eu kommer att utvecklas och d�rmed påverka de 
kommersiella f�ruts�ttningarna f�r speloperat�rer och i f�rl�ng-
ningen spelutvecklare såsom Net Entertainment. Det kan d�rf�r 
konstateras att Net Entertainment verkar i en relativt of�ruts�gbar 
legal milj�.

Andra riskfaktorer relaterade till Bolagets verksamhet och 
marknad inkluderar beroende av st�rre kunder och av personal 
och nyckelpersoner samt marknadens utveckling och konkur-
renssituationen mellan olika akt�rer på marknaden. Finansiella 
risker inkluderar framf�rallt valutaexponering och risker kopplade 
till f�r�ndringar i g�llande skattelagstiftning.

F�r en n�rmare beskrivning av ovanstående och andra potenti-
ella riskfaktorer�� se sid 6–� i f�religgande noteringsdokument.

SAMMANFAttNiNg
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riSkFAktOrEr

Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse f�r Net Entertainments framtida ut-
veckling. riskfaktorerna �r inte sammanst�llda i ordning efter betydelse eller potentiell ekono-
misk inverkan på Bolagets oms�ttning�� resultat eller finansiella st�llning. De skall inte heller ses 
som utt�mmande utan utg�r endast exemplifierande utgångspunkter. 

Beskrivningar av Net Entertainments verksamhet och marknadsf�ruts�ttningar samt deras 
inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter �r baserade på Bolagets egna bed�mningar. Sådana 
beskrivningar �r till sin natur beh�ftade med os�kerhet som Net Entertainment inte kan råda �ver�� 
varf�r inga garantier kan l�mnas att det som beskrivs i detta noteringsdokument �r korrekt eller 
kommer att intr���a. Net Entertainment kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer h�nf�rliga till 
den l�pande verksamheten�� medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanf�r Bolagets 
kontroll. 

Ägande av aktier �r alltid f�renat med risk�� varf�r investerare uppmanas att ut�ver den infor-
mation som l�mnas i detta noteringsdokument g�ra sin egen bed�mning av nedan angivna och 
andra potentiella riskfaktorer som skulle kunna ha betydelse f�r Net Entertainments verksamhet 
och framtida utveckling.

VErkSAMhEtS- OCh MArkNADSrElAtErADE riSkEr
POlitiSkA BESlut
Net Entertainment �r leverant�r av internetbaserade kasinospel�� 
vilket inneb�r att verksamheten �r starkt beroende av r�ttsl�get 
med avseende på denna typ av spel. Då st�rsta delen av Bolagets 
kunder �r aktiva i Europa �r r�ttsl�get inom Eu s�rskilt intres-
sant. 

Det europeiska samarbetet bygger på den fria r�rligheten av 
tj�nster inom Eu. Detta regleras i Eg-f�rdraget samt Eg-domsto-
lens praxis. Den fria r�rligheten av tj�nster baseras på ett antal 
principer vilka bland annat utg�rs av likabehandling och princi-
pen om �msesidigt erk�nnande samt proportionalitetsprincipen. 
Samtidigt erbjuder Eg-r�tten ett antal undantag från den fria r�r-
ligheten av tj�nster vilket till exempel kan tillåta en medlemsstat 
att inskr�nka den fria r�rligheten av tj�nster på grund av allm�n 
ordning�� s�kerhet och h�lsa. Spel har inte varit f�remål f�r s�r-
skilda harmoniseringsåtg�rder inom Eg-r�tten vilket inneb�r att 
det inte har utf�rdats något Eg-r�ttsligt direktiv�� f�rordning eller 
beslut. Varje medlemsstat kan d�rf�r utforma sin egen lagstift-
ning inom spelområdet. Det enda kravet �r att den nationella 
lagstiftningen skall vara i �verensst�mmelse med generella Eg-
r�ttsliga regler och principer om fri r�rlighet f�r tj�nster. i prin-
cip samtliga medlemsstater�� med några få undantag�� har idag 

fortfarande monopoliserade situationer inom spelområdet och 
anf�r Eg-r�ttens m�jlighet till undantag från den fria r�rligheten 
av tj�nster. De som argumenterar mot spelmonopolen anf�r att 
spelmonopolen ej kan f�rsvaras av h�lso- eller s�kerhetssk�l då 
de drivs med vinstsyfte. 

Det finns flera uppm�rksammade domar i Eg-domstolen g�l-
lande spelindustrin�� bland andra Schindler-�� l��r�-�� gambelli-�� 
lindman- och Placanicadomarna�� d�r det i samtliga domar kon-
staterats att statliga restriktioner på spelområdet principiellt sett 
�r att betrakta som inskr�nkningar i den fria etableringsr�tten 
samt friheten att tillhandahålla tj�nster inom Eu. Domstolen har 
dock slagit fast att vissa inskr�nkningar kan vara tillåtna om de 
syftar till att skydda konsumenterna och att de �r proportionella�� 
det vill s�ga �r strikt n�dv�ndiga i f�rhållande till det uppgivna 
skyddssyftet. trots dessa Eu-domar forts�tter ett antal medlems-
stater att ha restriktioner i syfte att f�rsvåra eller om�jligg�ra pri-
vata speloperat�rers verksamhet. Det �r d�rf�r inte osannolikt att 
ett stort antal europeiska spelmonopol kommer att uts�ttas f�r 
juridiska utmaningar i form av nationella domstolsprocesser. F�r 
n�rvarande pågår 15 processer i Eg-domstolen d�r samtliga utg�r 
beg�ran om f�rhandsavg�randen från domstolar i medlemssta-
ter. Vidare har Eu-kommissionen inlett så kallade f�rdragsbrotts-
�renden mot Sverige�� Finland�� Danmark�� tyskland�� Frankrike��mot Sverige�� Finland�� Danmark�� tyskland�� Frankrike�� 
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Nederl�nderna�� ungern�� österrike�� grekland och italien�� d�r Eu- d�r Eu-
kommissionen anser att de olika nationella regleringarna inte �r i 
�verensst�mmelse med Eg-r�tten. utslagen i dessa mål och �ren-
den kan komma att resultera i f�r�ndrad lagstiftning.

Net Entertainment har en så kallad klass 4-licens på Malta som 
omfattar leverans och teknisk drift av kasinospel åt speloperat�-
rer licensierade på Malta. Malta �r medlem i Eu och lyder således 
under Eg-r�tten. Malta �r ett av de få l�nder inom Eu som valt att 
låta konkurrensuts�tta spelområdet genom ett nationellt licens-
f�rfarande. 

Politiska beslut och domstolsavg�randen inom Eu-området i 
syfte att f�rsvåra f�r privata speloperat�rer på de nationella mark-
naderna�� framf�r allt inom Sverige�� Malta�� Frankrike och Storbri-
tannien samt Norge utanf�r Eu�� kan drastiskt komma att påverka 
Net Entertainments kunders verksamhet�� och d�rmed Bolagets 
verksamhet�� på ett negativt s�tt. En liberalisering av spelmark-
naden på dessa marknader skulle likaledes kunna få positiva 
konsekvenser på Net Entertainments kunder och d�rmed f�r Net 
Entertainment. 

i dagsl�get �r det svårt att f�ruts�ga hur r�ttsl�get inom Eu 
kommer att utvecklas och d�rmed påverka de kommersiella f�rut-
s�ttningarna f�r speloperat�rer och i f�rl�ngningen spelutveckla-
re såsom Net Entertainment. Det måste d�rf�r s�rskilt framhållas 
att den pågående r�ttsutvecklingen inom de olika medlemssta-
terna i kombination med en framv�xande praxis inom Eg-r�tten 
medf�r att Net Entertainment verkar�� med avseende på i vart fall 
Eu-marknaden�� i en relativt of�ruts�gbar legal milj��� inneb�rande 
att det f�religger en svårkvantifierad risk f�r att Net Entertain- 
ments verksamhet kan komma att påverkas negativt av den le-
gala utvecklingen fram�ver. 

i sammanhanget b�r vidare understrykas att Net Entertainment 
inte erbjuder sina produkter eller tj�nster till speloperat�rer som 
i sin tur erbjuder spel till spelare i uSA. i oktober �006 tr�dde en 
lag i kraft i uSA som f�rbjuder m�jligg�rande av spel till personer 
i uSA. lagen har haft stor inverkan på m�jligheterna f�r operat�-
rer att bedriva spelverksamhet i uSA och har �ven inneburit ett 
hinder f�r banker och andra finansiella institut att f�rmedla be-
talningstransaktioner f�r internetbaserade spel. i samband med 
lagens ikrafttr�dande avbr�t Net Entertainment samarbetet med 
operat�rer riktade mot spelare på den amerikanska marknaden 
f�r att undvika legala risker f�rknippade med denna marknad.

tillStåNDSPliktig VErkSAMhEt 
OCh ANDrA lEgAlA ASPEktEr
genom beslut av den maltesiska lotteriinspektionen (lotteries 
and gaming Authority�� lgA) har Net Entertainments dotterbolag 
Net Entertainment Malta ltd erhållit en så kallad klass 4-licens�� 
vilket inneb�r att bolaget med st�d av licensen kan bedriva hos-
tingverksamhet f�r sina kunder samt att Net Entertainment och 
dess produkter godk�nts av lgA. Det �r av mycket stor vikt f�r 

Net Entertainments verksamhet att tillståndet uppr�tthålls och 
f�rl�ngs. licensen g�ller till november �010 och f�rutsatt att Bola-
get f�ljer de lagar och regler som g�ller f�r licensen torde Bolaget 
kunna få en f�rnyad licens f�r en ny femårsperiod. Net Entertain-
ment tillser l�pande att verksamheten vid varje tidpunkt uppfyller 
de rekvisit som kr�vs f�r att uppb�ra tillståndet.

Vissa medlemsstater inom Eu�� d�ribland Sverige�� har f�rbud 
mot att fr�mja lotteri som anordnas från ett utl�ndskt land. ”Fr�m-
jande” �r att betrakta som ett brett begrepp och kan således om-
fatta mycket diversifierade aktiviteter. Att Net Entertainments 
verksamhet�� det vill s�ga leverans av mjukvara och tillhanda-
hållande av hosting f�r speloperat�rer�� skulle kunna anses vara 
”fr�mjande” synes vara långs�kt men hur långt detta ”fr�mjande” 
str�cker sig �r dock oklart. Detta utg�r ett exempel på att Net 
Entertainment verkar i en of�ruts�gbar legal milj� såsom n�mnts 
ovan.

OMOgEN MArkNAD
Marknaden f�r internetbaserat spel �r �nnu relativt omogen och 
pr�glas av en snabb f�r�ndringstakt driven av h�g underliggande 
tillv�xt�� �kad konkurrens bland framf�r allt speloperat�rer�� h�g 
l�nsamhet hos såv�l speloperat�rer som spelutvecklare samt en 
generell os�kerhet kring den legala situationen. tillv�xten drivs av 
flera parametrar�� d�ribland att marknaden f�r onlinespel v�xer i 
f�rhållande till den totala spelmarknaden�� att internetpenetratio-
nen och tillf�rlitligheten till betaltransaktioner �ver internet �kar 
samt att nya spelformer lanseras och nya spelarkategorier såsom 
kvinnor och �ldre personer tillkommer. till f�ljd av att marknaden 
�r f�rhållandevis ung och d�rmed har en begr�nsad historik�� samt 
har haft en underliggande god tillv�xt under senare år�� �r det svårt 
att g�ra bed�mningar av marknadens långsiktiga tillv�xtpoten-
tial och hur den påverkas av en allm�n konjunkturnedgång. Net 
Entertainment har dock hittills inte kunnat se några tendenser att 
tillv�xten avtar som f�ljd av finansiell eller konjunkturell oro.

tillVÄXtStrAtEgi
Net Entertainments mål �r att uppnå en genomsnittlig tillv�xt 
som �r h�gre �n marknadstillv�xten. tillv�xten kan delvis ske ge-
nom f�rv�rv. Det kan dock inte garanteras att Bolaget uppnår en 
tillv�xt som �verstiger marknadens tillv�xt. D�rtill �r tillgången 
på intressanta f�rv�rvsobjekt os�ker och kan variera �ver tid. Vid 
teknisk och organisatorisk integration av f�rv�rv kan problem 
uppstå och riskera att påverka den befintliga verksamheten�� vil-
ket skulle kunna få negativa konsekvenser f�r Bolagets int�kter 
och l�nsamhet.

DriFtAVBrOtt
Net Entertainment ansvarar f�r hosting av de licensierade kund-
systemen genom Bolagets hostingcentrum på Malta och i Costa 
rica. liksom alla internetbaserade tj�nster kan kundsystemen 

riSkFAktOrEr
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emellanåt drabbas av driftst�rningar. Dessa kan orsakas av många 
olika anledningar och kan ligga såv�l inom som utanf�r Net En-
tertainments kontroll. Vid driftst�rningar �r Bolagets produkt helt 
eller delvis otillg�nglig f�r slutanv�ndaren�� vilket påverkar spel-
operat�rens int�kter och d�rmed licensint�kterna f�r Net Enter-
tainment. Ett eventuellt driftavbrott eller tekniska problem med 
Bolagets servrar skulle d�rmed kunna medf�ra f�rlorade int�kter�� 
minskat f�rtroende f�r Bolaget samt eventuella skadeståndsan-
språk. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minimera risken f�r 
driftst�rningar�� bland annat genom att s�kerst�lla h�g teknisk 
s�kerhet i systemen. Net Entertainment l�mnar ingen produkt- 
garanti i kundavtalen�� vilka �ven innehåller klausuler som begr�n-
sar Bolagets skadeståndsbelopp vid ett eventuellt driftavbrott.

SPElBErOENDE
trots att Net Entertainment inte bedriver någon speloperat�rs-
verksamhet skulle personer som drabbas av spelberoende kunna 
komma att st�mma bolag inom Net Entertainment-koncernen i 
dess egenskap av leverant�r av underliggande mjukvara och 
m�jligg�rare av spel. Även om sådana anspråk sannolikt skulle 
kunna avvisas av en domstol kan de medf�ra avsev�rda kost-
nader och ett minskat f�rtroende f�r Net Entertainment�� vilket i 
f�rl�ngningen skulle kunna leda till minskade int�kter. Net Enter-
tainment ansl�t sig �005 till organisationen g4 som arbetar med 
att f�rebygga spelberoende och har anpassat CasinoModule� f�r 
att erbjuda fullt st�d f�r de riktlinjer g4 har etablerat.

BErOENDE AV NYCkElPErSONEr OCh kOMPEtENt PErSONAl
Net Entertainments framgång �r beroende av f�rmågan att kunna 
uppr�tthålla en h�g teknisk kompetens hos personalen och att 

kunna behålla och rekrytera personal med stor kunskap inom 
spelutveckling till de orter d�r Net Entertainment bedriver verk-
samhet. tillika �r verksamheten beroende av vissa nyckelpersoner 
på ledningsnivå. På grund av den h�ga utvecklingstakten skulle 
f�rlust av vissa nyckelpersoner eller personal inom spelutveckling 
tempor�rt kunna inverka negativt på Bolagets resultat och finan-
siella utveckling. Net Entertainment arbetar aktivt f�r att få en en-
gagerad och lojal personal genom bland annat vidareutbildning 
och m�jligheter till avancemang inom organisationen. D�rut�ver 
har Bolaget ett bonusprogram som omfattar samtliga anst�llda.

BErOENDE AV StörrE kuNDEr
Av Net Entertainments 45 driftsatta kunder svarar de 15 st�rsta 
kunderna f�r cirka 85 procent av koncernens oms�ttning. De två 
st�rsta kunderna står f�r motsvarande drygt 40 procent. F�rlust 
av någon av Bolagets kunder kan medf�ra en negativ påverkan 
på Net Entertainments int�kter och resultat. i takt med att antalet 
st�rre kunder �kar minskar successivt �ven beroendet av enskildasuccessivt �ven beroendet av enskilda �ven beroendet av enskilda 
stora kunder.

kONkurrENS
Bolaget konkurrerar med ett antal akt�rer med betydligt st�rre 
finansiella och operationella resurser �n Net Entertainment. Mark-
naden �r mycket attraktiv och nya akt�rer kan komma att eta-
blera sig. tr�skelnivån f�r att etablera sig på marknaden �r dock 
h�g. Om Net Entertainment inte framgångsrikt kan bem�ta eninte framgångsrikt kan bem�ta en framgångsrikt kan bem�ta en 
sådan konkurrens kan detta komma att påverka Bolagets resultat 
och finansiella st�llning negativt. Bolagets ambition �r att upp-
r�tthålla och utveckla Net Entertainments st�llning i marknaden 
som en premiumleverant�r av kasinospel och en seri�s akt�r på 

riSkFAktOrEr
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marknaden f�r onlinespel. genom fortsatt fokus på utveckling av 
spel med h�gt underhållningsv�rde i kombination med kraftfulla 
administrationsverktyg och tillh�rande tj�nster hoppas Net Enter-
tainment kunna behålla befintliga kunder och attrahera nya.

lEgAlA riSkEr
iMMAtEriEllA rÄttighEtEr
Net Entertainments viktigaste immateriella r�ttigheter består i 
huvudsak av den upphovsr�tt som finns till de programvaror�� i 
synnerhet CasinoModule��� och tillh�rande material som utveck-
lats och alltj�mt utvecklas inom koncernen. Det �r således av stor 
vikt att det som utvecklas inom koncernen f�rblir Net Entertain-
ments egendom. genom avtal med anst�llda och underkonsulter 
s�kerst�lls att upphovsr�tten till utvecklade produkter tillfaller 
Net Entertainment.

FiNANSiEllA riSkEr
VAlutAkurSFörÄNDriNgAr
koncernens resultat �r exponerat mot valutakursf�r�ndringar då 
merparten av int�kterna �r i euro (Eur) och merparten av kost-
naderna (transaktionsexponering) �r i svenska kronor (SEk). Net 
Entertainments nuvarande policy �r att inte s�kra v�rdef�r�nd-
ringar i valutakurser. En f�rst�rkning i v�rdet av SEk i f�rhållande 
till Eur påverkar Bolagets resultat negativt. uppfyllandet av Net 
Entertainments finansiella mål kan komma att påverkas av fram-
tida valutakursf�r�ndringar.

resultatet påverkas också av valutakursf�r�ndringar n�r de 
utl�ndska dotterbolagens resultat r�knas om till svenska kro-
nor (omr�kningsexponering). Vidare påverkas koncernens egna 
kapital av valutakursf�r�ndringar n�r tillgångar och skulder i ut-
l�ndska dotterbolag r�knas om till svenska kronor (omr�knings-
exponering). 

De utl�ndska dotterbolagen finansieras fr�mst genom eget ka-
pital och koncerninterna lån i moderbolagets hemvaluta�� svenska 
kronor (SEk). S�kring av eget kapital i utl�ndska dotterbolag g�rs 
f�r n�rvarande inte. kursdi��erensen från omr�kning av utl�ndska 
nettotillgångar redovisas direkt mot koncernens egna kapital.

SkAttESituAtiON
Net Entertainment bedriver sin verksamhet i Sverige och Malta. 
Verksamheten�� inklusive transaktioner mellan koncernbolagen�� 
bedrivs i enlighet med g�llande skattelagar�� skatteavtal och 
best�mmelser i de ber�rda l�nderna samt skattemyndigheter-
nas krav�� såsom dessa tolkats av Net Entertainment. Det kan 
dock generellt inte uteslutas att tolkningen av till�mpliga lagar�� 
praxis�� skatteavtal och best�mmelser eller ber�rda myndigheters 
tolkning av dessa �r felaktig. Vidare kan dessa regler komma att 
�ndras�� eventuellt med retroaktiv verkan. genom skattemyndig-
heternas beslut kan Net Entertainments tidigare eller nuvarande 
skattesituation komma att f�rs�mras. Net Entertainment �r�� såvitt 

riSkFAktOrEr

Bolaget k�nner till�� f�r n�rvarande inte f�remål f�r någon typ av 
skattem�ssig granskning. 

koncernens verksamhet på Malta har hittills varit undantagen 
från moms. tolkningen av aktuella maltesiska momsregler har 
�ndrats under �00� och kan komma att påverka det maltesiska 
dotterbolagets kostnader. Det �r i dagsl�get svårt att ha en en-
tydig uppfattning om huruvida den �ndrade regeltolkningen 
kommer att få några kostnadse��ekter och i så fall hur stora dessa 
blir. Bolaget har i det maltesiska dotterbolaget st�llt reserver som 
bed�mts rimliga i f�rhållande till den os�kerhet som råder. Dessa 
reserver kan dock komma att visa sig vara otillr�ckliga i det fall 
den maltesiska skattemyndigheten g�r en mer restriktiv tolkning 
av de nya momsreglerna �n den bed�mning Bolaget har gjort 
och f�r n�rvarande bed�mer �r korrekt. 

riSkEr rElAtErADE till NEt ENtErtAiNMENtS AktiE
BriSt På likViDitEt i NEt ENtErtAiNMENtS AktiE
Net Entertainments B-aktier handlas sedan den 5 april �00� på 
NgM Equity. Den genomsnittliga oms�ttningen per dag under 
perioden 3 december �00� till �8 november �008 uppgick till 
108 03� aktier�� motsvarande ett v�rde om cirka ���6 MSEk. Vid en 
notering av Net Entertainments aktier på NASDAQ OMX Stock-
holm �r det inte m�jligt att garantera att likviditeten i aktien kom-
mer att vara h�g. Det �r heller inte m�jligt att f�rutse intresset 
f�r aktien i marknaden. Om likviditeten i aktien �r låg kan detta 
inneb�ra svårigheter f�r aktie�gare att f�r�ndra sitt innehav.

FluktuAtiONEr i AktiEkurSEN
Aktiekursen i Net Entertainment kan komma att fluktuera som 
f�ljd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrappor-
ter�� det allm�nna konjunkturl�get�� politiska beslut som påverkar 
Bolagets verksamhet samt intresset f�r Net Entertainments aktie 
och uppfattningen om marknadens utveckling. 

FrAMtiDA kAPitAlBEhOV
Net Entertainment utv�rderar kontinuerligt m�jliga f�rv�rv f�r 
att komplettera den befintliga produktportf�ljen. Sådana f�rv�rv 
kan komma att finansieras med såv�l egna finansiella medel som 
upplånat kapital samt egna aktier. Bolaget har f�r n�rvarande en 
stark kassa och en likvid aktie�� vilket �r goda f�ruts�ttningar f�r 
att finansiera f�rv�rv. Det kan dock inte uteslutas att nytt kapital 
måste anska��as i samband med ett st�rre f�rv�rv. Det �r i dagsl�-
get svårt att bed�ma f�ruts�ttningarna f�r en eventuell framtida 
kapitalanska��ning och det kan d�rf�r inte garanteras att kapital 
kan anska��as n�r behov uppstår och till villkor som �r godtagbara 
f�r Bolaget och dess �gare.  
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BAkgruND OCh MOtiV

Net Entertainment bildades 1��6 och har sedan dess utvecklats 
till en av de ledande leverant�rerna inom B�B f�r kasinospel onli-
ne. Bolagets k�rnprodukt�� CasinoModuletM�� licensieras till en inter-
nationell kundkrets av speloperat�rer på internet. i samband med 
att samtliga aktier i Net Entertainment delades ut till aktie�garna i 
Betsson AB noterades Net Entertainments B-aktier på NgM Equity 
den 5 april �00�. Detta noteringsdokument har uppr�ttats med 
anledning av att styrelsen f�r Net Entertainment har ans�kt om 
notering av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Noteringen genomf�rs i syfte att underl�tta Net Entertainments 
fortsatta utveckling och expansion. Det �r styrelsens bed�mning 
att Bolaget kommer att gynnas av den kvalitetsst�mpel en note-
ring på NASDAQ OMX Stockholm inneb�r och att varum�rket och 
Net Entertainments position d�rmed kommer att st�rkas ytterli-
gare bland såv�l nuvarande som framtida kunder�� medarbetare�� 
investerare och media. En notering på NASDAQ OMX Stockholm 
f�rv�ntas således bidra till att bef�sta en uppfattning av Net Enter-
tainment som en seri�s akt�r på marknaden f�r onlinespel. Vidare 
bed�ms noteringen medf�ra en �kad genomlysning av Bolaget 
och aktien�� vilket f�rv�ntas leda till en �kad �garbas bland såv�l 
institutionella som privata investerare samt ytterligare f�rb�ttrade 
m�jligheter f�r Net Entertainment att anv�nda aktien som betal-
ningsmedel i potentiella f�rv�rv som bed�ms som kommersiellt 
intressanta f�r Bolagets fortsatta utveckling.

Net Entertainment har sedan noteringen på NgM Equity i april 
�00� och som tidigare dotterbolag i Betsson-koncernen erfaren-

Stockholm den �� december �008

Net Entertainment NE AB (publ)
Styrelsen

het från publik milj�. Styrelsen bed�mer att Bolaget �r v�l rus-
tat f�r de krav som st�lls på ett bolag noterat på NASDAQ OMX 
Stockholm�� varf�r noteringen ses som ett naturligt och mycket 
positivt steg i Bolagets utveckling. Planerna och f�rberedelserna 
f�r ans�kan till NASDAQ OMX Stockholm har pågått under en 
l�ngre period och �r inte f�ranledda av Finansinspektionens be-
slut i oktober �008 att återkalla NgMs tillstånd att bedriva b�rs-
verksamhet. 

F�rsta dag f�r handel med Net Entertainments aktie på NAS-
DAQ OMX Stockholm �r planerad till den 13 januari �00�. Sista 
dag f�r handel på NgM Equity ber�knas till den 1� januari �00�. 
Aktie�gare i Net Entertainment beh�ver inte vidta några åtg�r-
der med anledning av noteringen av Bolagets aktier på NASDAQ 
OMX Stockholm. F�r ytterligare information h�nvisas till detta 
noteringsdokument�� vilket har uppr�ttats av styrelsen f�r Net En-
tertainment med anledning av ans�kan om notering av Bolagets 
aktier på NASDAQ OMX Stockholm.1

Styrelsen f�r Net Entertainment �r ansvarig f�r den information 
som l�mnas i detta noteringsdokument och f�rs�krar h�rmed att 
alla rimliga f�rsiktighetsåtg�rder har vidtagits f�r att s�kerst�lla 
att uppgifterna i noteringsdokumentet�� såvitt styrelsen k�nner till�� 
�verensst�mmer med faktiska f�rhållanden och att ingenting av 
v�sentlig betydelse �r utel�mnat som skulle kunna påverka den 
bild av Net Entertainment som skapas genom noteringsdoku-
mentet.

1 kostnader i samband med noteringen av Net Entertainment på NASDAQ OMX Stockholm ber�knas uppgå till cirka � MSEk.
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VD hAr OrDEt

Net Entertainment �r en framgångssaga med 
få motstycken och det k�nns fantastiskt att 
ha fått f�rmånen att vara delaktig i Bolagets 
utveckling. N�r jag tog anst�llning f�r fem år 
sedan hade Net Entertainment sexton an-
st�llda�� en handfull kunder och cirka en tion-
del av oms�ttningen j�mf�rt med idag. under 
de fem år som gått har Bolaget femdubblat 
kundbasen�� tiodubblat oms�ttningen och 
syssels�tter idag �ver 100 personer i tre l�n-
der. trots en explosionsartad utvecklingstakt 
har Bolaget uppvisat en stark l�nsamhet�� 
vilket �r resultatet av kostnadsmedvetenhet 
och en skalbar a���rsmodell. 

Net Entertainment verkar på en marknad 
som �008 ber�knas generera ett bruttospel-
�verskott på �ver 100 miljarder SEk. Den 
genomsnittliga globala marknadstillv�xten 
f�r onlinespel bed�ms av analyshuset gBgC 
uppgå till cirka 10 procent under de n�rmaste 
åren och drivs prim�rt av �kad internetpene-
tration och ett �kat intresse f�r spel online. 
Vår bed�mning �r dock att marknaden f�r 
onlinespel i Europa�� vilken �r vår viktigaste 
marknad�� kommer att v�xa med �ver �0 pro-
cent i genomsnitt under de kommande åren. 
Detta underbyggs bland annat av den h�ga 
tillv�xt som vi och våra kunder sett under 
�00� och �008.

trots att onlinespel uppvisar stark tillv�xt 
sker �5 procent av allt spelande �nnu i land-
baserad milj�. Det understryker potentialen 
f�r den verksamhet Bolaget bedriver. Även 
om onlinespel som verksamhet varit f�remål 
f�r politisk debatt på senare tid �r det min 
uppfattning att vi på sikt kommer att se en 
reglering av marknaden d�r de privata akt�-
rerna ges ett ramverk att verka inom.

kasinospel�� som till dags datum varit Net 
Entertainments fokusområde�� har historiskt 
varit relativt konjunkturok�nsligt. En tydlig 
trend inom marknaden f�r onlinespel �r ex-
empelvis ett �kat spelande bland kvinnor och 
�ldre personer. F�r att m�ta marknadstrender 
och f�r�ndrad spelardemografi anpassar vi 

kontinuerligt vårt produktutbud. Net Enter-
tainment har under �008 breddat produkt-
portf�ljen med såv�l ett nedladdningsbart 
kasino som ett antal så kallade soft games�� 
d�ribland ett virtuellt h�stkappl�pningsspel. 
På sikt avser vi att bredda produktutbudet 
ytterligare�� vilket kan komma att ske genom 
såv�l egen utveckling som f�rv�rv och inli-
censiering av produkter.

Net Entertainment har etablerat sig som 
en premiumlevarant�r av spelmjukvara och 
int�kterna utg�rs prim�rt av royaltyavgifter 
som ber�knas som en andel av det spel�ver-
skott Bolagets produkter genererar. En h�g 
innovationstakt kombinerat med en stabil�� 
skalbar plattform har m�jliggjort f�rs�ljnings-
framgångar d�r ett flertal avtal tecknats med 
så kallade tier 1-operat�rer under det gångna 
året. totalt har Bolaget ett 60-tal kunder som 
alla agerar på internationell basis. 

Jag ser med tillf�rsikt på Net Entertain-
ments fortsatta framgångar och bed�mer att 
Bolaget står v�l rustat att ta ytterligare mark-
nadsandelar. 

Stockholm i december �008

Johan öhman
VD och koncernchef

trots en explosionsartad 
utvecklingstakt har Bolaget 
uppvisat en stark l�nsamhet�� 
vilket �r resultatet av kostnads-
medvetenhet och en skalbar 
aff�rsmodell. 

”
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NEt ENtErtAiNMENtS MArkNAD
Marknaden f�r digitalt distribuerade spel 
(så kallade onlinespel eller internetbaserade 
spel) kan s�gas bestå av tre olika typer av ak-
t�rer – leverant�rer (spelutvecklare)�� spelope-
rat�rer samt slutkunder (spelare). Net Enter-
tainment �r leverant�r av internetbaserade 
spel till speloperat�rer. Bolagets kunder har 
hittills endast varit baserade i Europa. Spel-
operat�rernas kunder�� spelarna�� kan dock i 
sin tur befinna sig på olika platser runt om i 
v�rlden. internetbaserade spel kan delas in i 
olika segment varav vadslagning�� kasino och 
poker tillh�r de st�rsta. Net Entertainments 
int�kter har hittills n�stan uteslutande kom-
mit från kasinosegmentet. Bolagets viktigaste 
delmarknad kan d�rf�r historiskt s�gas ha va-
rit kasinomarknaden i Europa. i takt med att 
Net Entertainment l�gger till fler typer av on-
linespel till sin produktportf�lj kommer andra 
marknadssegment ut�ver kasino att bli allt 
viktigare f�r Bolagets framtida tillv�xt�� varf�r 
hela marknaden f�r internetbaserat spel i Eu-

MArkNADSöVErSikt

Marknaden f�r internetbaserat spel har haft en mycket god utveckling under de senaste åren 
och f�rv�ntas �ven forts�ttningsvis ha en stark tillv�xt. Den globala marknaden f�r onlinespel 
f�rv�ntas uppgå till omkring 100 miljarder SEk under �008. Den europeiska marknaden�� som �r 
Net Entertainments huvudmarknad�� �r den st�rsta marknaden i absoluta tal och f�rv�ntas uppgå 
till drygt 51 miljarder SEk�� motsvarande cirka 50 procent av den totala marknaden f�r onlinespel. 
Den europeiska marknaden bed�ms av Bolaget v�xa med mer �n �0 procent i genomsnitt per år 
under de kommande åren. En viktig faktor f�r marknadens tillv�xt �r utvecklingen inom det legala 
området�� d�r aktiviteten f�r n�rvarande �r h�g.

i takt med att marknaden mognar f�rv�ntas en konsolidering mot ett mindre antal mark-
nadsledande akt�rer. Nya grupper av spelare ger upphov till h�gre krav på ett brett produkterbju-
dande med kundanpassade spel�� avancerade funktioner och frekventa uppdateringar�� liksom h�g 
kvalitet och tillf�rlitlighet.1

1 informationen i detta avsnitt baserar sig till st�rsta delen på rapporten Online gambling Data report Q4 �00��� utgiven av konsult- och analysf�retaget 
gBgC (global Betting and gaming Consultants) samt�� d�r så anges�� på Bolagets bed�mningar.
� Med spelmarknaden avses h�r spel som bygger på och genererar transaktioner med pengar�� det vill s�ga d�r�� något f�renklat uttryckt�� någon erbjuder 
andra att delta i spel om pengar. Således �r inte rena f�rstr�elsespel�� konsolspel m m inkluderade i denna marknadssammanst�llning.

BruttOSPElöVErSkOtt 
glOBAlA SPElMArkNADEN 
ONliNE VS OFFliNE �003–�01�E
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ropa skall betraktas som Bolagets relevanta 
marknad.

Nedan f�ljer en inledande beskrivning av 
hela spelmarknaden�� inklusive landbaserad 
spelverksamhet�� vilken f�ljs av en beskrivning 
av marknaden f�r onlinespel på global nivå 
med en kort beskrivning av olika geografiska 
områdens utveckling. D�refter f�ljer en be-
skrivning av kasinomarknaden och några vik-
tiga trender inom denna. Samtliga uppgifter 
avseende marknaden som �r h�mtade från 
gBgC i detta avsnitt avser bruttospel�ver-
skottet i speloperat�rsledet. Spelutvecklarnas 
marknad utg�rs uppskattningsvis av cirka 10 
procent av speloperat�rernas oms�ttning.

MArkNADEN För SPEluNDErhållNiNg
Den totala marknaden f�r all form av spel-
underhållning� bed�ms under �008 uppgå 
till drygt � 000 miljarder SEk. Marknaden 
domineras fortfarande av landbaserad spel-
verksamhet (offline)�� såsom fysiska kasinon�� 
som utg�r omkring �5 procent av den totala 
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marknaden. internetbaserade spel �kar dock stadigt sin andel och 
f�rv�ntas år �01� ha �kat sin andel av den totala spelmarknaden 
från dagens cirka 5 procent till drygt 6 procent. 

MArkNADEN För ONliNESPEl
Den globala marknaden f�r onlinespel bed�ms av gBgC under 
�008 uppgå till cirka 100 miljarder SEk�� vilket avser bruttospel-
�verskottet i speloperat�rsledet�� efter avdrag f�r spelarvinster. 
Spelutvecklarnas andel av det totala spel�verskottet bed�ms 
uppgå till cirka 10 procent�� motsvarande cirka 10 miljarder SEk 
under �008.

MArkNADSöVErSikt

FörVÄNtAD tillVÄXt PEr rEgiON��  ANDEl 
AV tOtAlA ONliNEMArkNADEN �008

NOrDAMErikA

Andeltillv�xt

–�1��6% �5��0%

EurOPA

Andeltillv�xt

+�4��6% 50��1%

AFrikA

Andeltillv�xt

+53��3% ���1%

OCEANiEN

Andeltillv�xt

+�1���% 6��5%

ASiEN �� MEllANöStErN

Andeltillv�xt

+43��8% 13��6%

CENtrAl- OCh SYDAMErikA�� 
iNkl kAriBiEN

Andeltillv�xt

+1���0% ���6%

MArkNADSöVErSikt

De spelformer som dominerar onlinemarknaden �r vadslag-
ning�� kasinospel och poker. Vadslagning �r s�rskilt stor på sport-
spelsajter (så kallad sports betting). Bingo �r emellertid den 
spelform som f�rv�ntas ha st�rst procentuell tillv�xt under de 
n�rmaste åren. En anledning till detta �r den �kande andelen 
kvinnor som bes�ker spelsajter. i absoluta tal f�rv�ntas dock vad-
slagning vara den fortsatt st�rsta spelformen. 

Marknaden f�r onlinespel i speloperat�rsledet v�xte globalt 
med cirka 3��5 procent under �00�. Den europeiska marknaden 
uppgick under �00� till drygt 41 miljarder SEk och v�xte d�rmed 
betydligt snabbare �n den globala marknaden�� med knappt �4 

k�lla: gBgC

ONliNEMArkNADEN – BruttOSPElöVErSkOtt PEr rEgiON �00�–�008E

MSEk �00� �003 �004 �005 �006 �00� �008E

Afrika 335 5�� �16 ��6 1 �00 1 4�� � 1�0
Asien �� Mellan�stern � �40 5 3�8 5 �3� 6 838 8 318 � �56 14 030

Central- och Sydamerika inkl karibien 4�4 5�6 8�1 1 1�0 1 �41 � �83 � 6�0

Europa 6 163 � 5�5 13 660 �� 4�0 33 380 41 350 51 530
Nordamerika 15 �63 18 �60 �� 310 35 8�0 41 0�0 3� 8�0 �5 ��0
Oceanien 1 �31 � 5�1 � ��1 3 533 4 4�� 5 51� 6 �1�
totalt �6 ��5 34 �8� 51 �8� �0 ��� �0 131 �3 ��� 10� �0�
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MArkNADSöVErSikt

procent. utvecklingen globalt beror framf�rallt på f�r�ndrad lag-
stiftning i uSA under �006�� vilket ledde till att marknaden f�r in-
ternetbaserade spel i uSA minskade med cirka �0 procent under 
�00�. gBgCs prognos �r att onlinemarknaden i Europa kommer 
att v�xa med �5 procent under �008 till drygt 51 miljarder SEk. 
Net Entertainments bed�mning �r att den europeiska online-
marknaden�� som �r Bolagets viktigaste marknad�� har vuxit snab-
bare under �008 �n gBgCs prognos och att tillv�xten under de 
n�rmaste två till tre åren kommer att uppgå mer �n �0 procent 
per år i genomsnitt. Bed�mningen baseras bland annat på Net 
Entertainments och dess kunders kraftiga tillv�xt hittills under 
�008.

Sett ur ett geografiskt perspektiv �r Europa den enskilt st�rsta 
marknaden f�r internetbaserad spelunderhållning och samtidigt 
den region som v�xer snabbast i absoluta tal. Europeiska spelare 
stod under �00� f�r 44 procent av den totala oms�ttningen från 
onlinespel. Motsvarande si��ra f�r �008 v�ntas bli 50 procent.

Vid sidan av Europa �r Nordamerika f�ljt av Asien och Mellan�s-
tern de st�rsta marknaderna f�r onlinespel. Nordamerika �r den 
enda geografiska marknaden som till f�ljd av f�r�ndrad lagstift-
ning under �006 f�rv�ntas ha negativ tillv�xt under �008. i såv�l 
Asien�� Mellan�stern och Afrika f�rv�ntas tillv�xten vara h�g under 
�008�� dock från historiskt sett låga nivåer. 

Den tekniska utvecklingen och �kad internetpenetration g�r 
att m�jligheten till internetbaserade spel st�ndigt �ppnas upp på 
nya geografiska marknader. Det finns i praktiken få tekniska hin-
der f�r att distribuera digitala spel på nya geografiska marknader. 
Det st�rsta expansionshindret f�r speloperat�rer utg�rs framf�r-
allt av legala restriktioner i olika l�nder (se vidare under avsnit-
tet ”lagar och f�rordningar”) samt av kostnader f�r bland annat 
marknadsf�ring och språkanpassning. Expansion till nya markna-
der st�ller h�ga krav på såv�l operat�rer som spelutvecklare�� d�r 
nya intressanta spel av h�g kvalitet �r en viktig framgångsfaktor 
f�r att fånga upp nya spelare.

MOBilA ONliNESPEl
till onlinespel r�knas �ven spel via mobiltelefon och interaktiv 
digital-tV. hittills har såv�l tillv�xt som l�nsamhet f�r spel via 
mobiltelefon varit otillfredsst�llande�� framf�rallt till f�ljd av brist-
f�llig uppkoppling och fysiska begr�nsningar i fråga om spelens 
grafik�� animationer och ljude��ekter. D�rtill finns svårigheter att 
utveckla mjukvara som �r kompatibel med det stora antalet ty-
per av mobiltelefoner som finns på marknaden. Den h�ga ut-
vecklingstakten avseende mobiltelefoner�� vilken kan komma att 
gå mot allt mer integrerade telefoner och portabla datorer�� bidrar 
till att marknadspotentialen f�r spel via mobiltelefon i ett l�ngre 
perspektiv �r svårbed�md.

ökAD iNtErNEtPENEtrAtiON
En viktig faktor som driver utvecklingen �r en �kande internet-
penetration. Detta leder i sin tur till ett �kat antal potentiella 
slutanv�ndare av onlinespel. Asien och Afrika �r två geografiska 
regioner d�r internetpenetrationen f�r n�rvarande �kar kraftigt. 
ökad tillgång till internet i östeuropa �r �ven en bidragande fak-
tor till den starka utvecklingen på den europeiska marknaden f�r 
onlinespel.
 
ökAD BrEDBANDSkAPACitEt
kapaciteten på internetuppkopplingen och data�verf�ring �kar 
kontinuerligt i takt med infrastrukturutvecklingen. i takt med att 
bandbredden �kar st�lls också allt h�gre krav på onlinetj�nster. En 
konsekvens f�r marknaden f�r internetbaserade spel blir en efter-
frågan på allt mer sofistikerade spel. Spelarna kr�ver avancerade 
spelfunktioner och animationer�� f�rb�ttrad grafik och ljude��ek-
ter samt realtidsinformation. Detta driver på utvecklingen bland 
såv�l operat�rer som spelutvecklare f�r att behålla befintliga 
kunder och attrahera nya.

ökAt FörtrOENDE För BEtAltJÄNStEr ONliNE
Att slutanv�ndarna k�nner f�rtroende f�r spelsajterna �r en 
avg�rande faktor f�r marknaden f�r onlinespel. i anknytning till 
spelen tillhandahåller speloperat�rerna en betaltj�nst�� d�r spe-
larna betalar via kredit- eller betalkort. Villigheten bland slutan-
v�ndarna att g�ra betaltransaktioner �ver internet har successivt 
�kat och bidrar till tillv�xten inom marknaden f�r onlinespel. En 
�kad n�rvaro av statliga spelbolag och b�rsnoterade akt�rer 
bidrar också till att bygga upp slutanv�ndarnas f�rtroende f�r 
spelsajterna.

NYA SPElArgruPPEr
Onlinespel har historiskt fr�mst appellerat till yngre m�n. Succes-
sivt sker emellertid en f�r�ndring d�r kvinnor och m�n i alla åldrar 
spelar allt mer. Detta skapar en betydligt st�rre marknadspoten-
tial f�r internetbaserade spel.

VAD DriVEr DEN glOBAlA MArkNADEN För ONliNESPEl?

ur ett globalt perspektiv finns fyra grundl�ggande drivkrafter f�r marknaden f�r onlinespel. 
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NYA SPElArE lEDEr till FörÄNDrAD EFtErFrågAN
Anv�ndare av internetbaserade spel spelar av olika sk�l. Somliga 
har ambitionen att tj�na pengar på sitt spelande�� medan andra i 
huvudsak s�ker f�rstr�else. Oavsett typen av spelare st�lls h�ga 
krav på speloperat�rernas och spelutvecklarnas lyh�rdhet inf�r 
de olika spelarnas preferenser. 

Marknaden utvecklas hela tiden genom att nya kategorier av 
spelare intresserar sig f�r onlinespel. Marknadsunders�kningar vi-
sar bland annat att andelen kvinnor �kar. kvinnliga spelare s�kte 
sig initialt framf�rallt till onlinebingo�� men har numera �kat �ven 
inom andra spelsegment. 

kvinnor och m�ns spelbeteende skiljer sig åt. kvinnor tenderar 
att spela under l�ngre perioder åt gången och med l�gre insat-
ser�� medan m�n ofta spelar mindre frekvent och under kortare 
perioder�� men med h�gre insatser. kvinnor och m�n uppfyller ge-
nerellt sett olika behov med spelandet – m�n spelar framf�rallt 
f�r sp�nningen medan kvinnor spelar f�r avkoppling. Detta �r en 
anledning till att bingospel v�xer�� då detta segment framf�rallt 

erbjuder spelarna avkoppling och n�je i ett socialt forum (så kallat 
community) på internet. 

En st�ndigt �kande internetpenetration i samh�llet i kombi-
nation med ett �kat intresse f�r onlinespel leder generellt till att 
ålderspannet bland spelarna �kar och att anv�ndargruppen i allt 
h�gre utstr�ckning inkluderar såv�l yngre som �ldre individer 
med internetvana�� tid och pengar.  Den traditionella bilden av en 
typisk anv�ndare som en man i åldern �5–35 år �r d�rf�r inte alls 
lika dominerande idag som tidigare. 

Att spelarna inte l�ngre �r att betrakta som en homogen grupp 
får konsekvenser f�r såv�l speloperat�rer och spelutvecklare. 
Dessa måste vara lyh�rda f�r de behov som olika anv�ndargrup-
per representerar och st�ndigt ha f�rmågan att anpassa sin verk-
samhet d�refter. Detta st�ller krav på exempelvis kundbaserad 
produktutveckling�� en diversifierad produktportf�lj med mål-
gruppsanpassade spel�� samt ut�kad kvalitet och administration 
f�r de miljontals betaltransaktioner som genomf�rs i systemet 
varje dag.

Net Entertainment har identifierat ett antal faktorer som enligt Bo-
lagets bed�mning �r avg�rande f�r framgång inom spelutveck-
larledet:

gOtt rENOMMÉ 
V�lk�nda referenskunder �r en viktig framgångsfaktor som ofta 
genererar nya kunder.

Ett AttrAktiVt PrODuktErBJuDANDE 
MED högt uNDErhållNiNgSVÄrDE 
Detta i kombination med en h�g tillf�rlitlighet och stabilitet �r 
betydelsefullt. 

Ett BrEtt utBuD till EN BrED PuBlik 
Speloperat�rerna breddar sitt utbud och adresserar en allt bre-
dare publik�� vilket ger upphov till fler potentiella spelare och �kar 
kraven på ett mer di��erentierat spelutbud.

FrEkVENtA rElEASEr AV NYA SPEl 
utvecklingen går mot allt snabbare utvecklingscykler. Att kunna 
uppr�tthålla en h�g takt av uppdateringar och nya releaser av 
nya spel �r av stor vikt f�r att st�ndigt m�ta marknadens efter-
frågan.

StOrlEk 
Spelutveckling �r karakteriserat av skalf�rdelar i produktionsh�n-
seende. ökade a���rsvolymer kommer d�rf�r att bli �n viktigare 
under kommande år. 

OBErOENDE
Speloperat�rerna st�ller i �kande omfattning krav på att leve-
rant�rerna inte sj�lva bedriver konkurrerande spelverksamhet.

FrAMgåNgSFAktOrEr i SPElutVECkliNgSBrANSChEN

MArkNADSöVErSikt
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kASiNOMArkNADEN
Net Entertainment har hittills fokuserat på in-
teraktiva kasinospel på internet�� en delmark-
nad som under �008 av gBgC bed�ms uppgå 
till omkring �0 procent av den totala markna-
den f�r onlinespel. gr�nsdragningen mellan 
olika spelsegment �r dock svår att g�ra då 
exempelvis poker- eller bingooperat�rer er-
bjuder kasinospel som komplement�� varf�r 
kasinoint�kter ofta ingår som del i int�kterna 
från andra spelsegment. Net Entertainment 
bed�mer d�rf�r att kasinospel utg�r en nå-
got st�rre del av marknaden f�r onlinespel�� 
omkring �5 procent. kasinosegmentet upp-
gick�� enligt gBgC�� under �00� till cirka 1���5 
miljarder SEk. Net Entertainment bed�mer 
att kasinosegmentet kommer att v�xa med 
mer �n �0 procent per år i genomsnitt de 
kommande åren. Detta baseras bland annat 
på Net Entertainments kraftiga tillv�xt under 
�008�� vilken huvudsakligen utg�rs av tillv�xt 
inom kasinosegmentet.

De kasinospel som erbjuds �ver internet 
finns i två olika typer av tekniska l�sningar. 
i den ena l�sningen �r spelet f�rpackat i ett 
program som slutanv�ndaren laddar ned och 
installerar på sin dator (så kallad download). 
i den andra l�sningen driftas applikationen 
från en central server som tillh�r speloperat�-
ren och spelet anv�nds genom uppkoppling 
till en spelsajt (så kallad browserbaserad l�s-
ning). i båda fallen kr�vs dock att slutanv�n-
daren har internetuppkoppling f�r att kunna 
utnyttja spelprodukten.

Browserbaserade kasinospel�� vilket �r vad 
Net Entertainment historiskt har fokuserat 
på�� har flera f�rdelar. l�sningen ger �kad 
tillg�nglighet eftersom slutanv�ndaren inte 
�r begr�nsad till en enskild dator till vilken 
mjukvaran har laddats ned. ist�llet kan an-
v�ndaren logga in på sitt spelkonto från vil-
ken dator som helst�� under f�ruts�ttning att 
internetuppkoppling finns. D�rtill kan upp-
dateringar och nya releaser enkelt g�ras f�r 
operat�rens samtliga anv�ndare vid ett och 
samma tillf�lle. utvecklingen går generellt 
alltmer mot browserbaserade l�sningar�� inom 
såv�l onlinespel som andra tj�nster som med 
f�rdel kan erbjudas �ver internet. Vanligt �r 
att speloperat�rerna bygger en plattform till 
vilken fler och fler produkter adderas. Webb-

sajten blir d�rigenom en form av spelportal 
i syfte att behålla spelaren på sajten f�r att 
m�jligg�ra korsf�rs�ljning mellan olika pro-
dukter. 

trENDEr  På MArkNADEN För ONliNESPEl
utvecklingen på marknaden f�r onlinespel 
leder till att det kommer att st�llas h�gre krav 
på underleverant�rerna. Bolaget bed�mer 
att detta �r till f�rdel f�r Net Entertainment�� 
genom Bolagets starka erbjudande och ut-
pr�glade kvalitetsfokus. S�rskilt kan f�ljande 
trender identifieras på marknaden f�r inter-
netbaserade spel:

EN FOrtSAtt gOD tillVÄXt f�rv�ntas på 
den europeiska marknaden�� som ser ut 
att vara den dominerande geografiska 
marknaden under de n�rmaste åren.

MArkNADEN VÄXEr SuCCESSiVt �ven inom 
nya geografiska områden. Detta bidrar 
till en fortsatt gynnsam situation f�r 
akt�rerna på marknaden�� men ger 
också upphov till nya krav. Det blir allt 
viktigare att kunna f�rnya och utveckla 
erbjudandet i takt med att kundernas 
behov �ndras och nya kundbehov 
uppstår. Expansion till nya marknader 
kan också kr�va en anpassning till legala 
krav och villkor f�r spelverksamhet i 
olika jurisdiktioner.

SPElOPErAtörErNA Blir MEr AV POrtAlEr 
med breda produkterbjudanden som 
adresserar flera olika anv�ndargrupper. 
På så s�tt attraheras nya slutanv�ndare 
samtidigt som oms�ttningen från be-
fintliga kunder �kar genom korsf�rs�lj-
ning av olika produkter.

SPElOPErAtörErNA Blir Allt StörrE – i takt 
med att marknaden f�r internetbaserat 
spel mognar�� blir konsolideringar och 
�kad konkurrens mellan operat�rerna 
en tydlig f�ljd. Net Entertainment bed�-
mer att marknaden fram�ver sannolikt 
kommer att domineras av ett fåtal st�rre 
akt�rer med ett komplett produkter-
bjudande. N�r marknaden konsolideras 
kommer det bli allt viktigare f�r kvarva-
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�kar 
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rande akt�rer att erbjuda marknadsledande produkter. Även 
mycket små operat�rer med en enskild produkt inom en 
tydlig nisch och stark community-k�nsla kan dock komma 
att samexistera på marknaden bredvid de st�rre akt�rerna.

högrE iNtrÄDESBArriÄrEr – En konsolidering av marknaden i 
takt med att marknaden mognar leder till att etablerade ak-
t�rer har ett f�rsprång genom skalf�rdelar och genomf�rda 
investeringar i mjukvara. Detta medf�r att det blir svårare f�r 
nya akt�rer att etablera sig på marknaden.

MArkNADSFöriNg Blir Allt ViktigArE och dyrare. konsumen-
ter på internet �r l�ttr�rliga. Att skapa kundlojalitet bland 
befintliga kunder samt att attrahera nya �r d�rf�r av stor vikt 
och kr�ver att speloperat�rerna erbjuder bra villkor�� h�gkva-
litativa produkter och ett unikt erbjudande – att operat�ren 
”sticker ut i m�ngden”. Detta medf�r �kade kostnader f�r 
marknadsf�ring i fr�msta hand f�r speloperat�rerna�� men 
st�ller i f�rl�ngningen �ven krav på spelutvecklare såsom 
Net Entertainment. Merkostnaden f�r att addera en spelare 
till systemet �r marginell�� medan marknadsf�ring utg�r en 
stor r�rlig kostnad som pressar marginalerna f�r spelopera-
t�rerna.

SlutANVÄNDArNA krÄVEr DEt SENAStE – Detta st�ller krav på 
speloperat�rerna som vill �ka sin f�r�ndringstakt och 
di��erentieringen i sitt erbjudande j�mf�rt med konkur-
renternas�� vilket i sin tur driver på utvecklingstakten bland 
leverant�rerna av onlinespel. En flexibel och kundorienterad 
produktion bland spelutvecklarna blir allt mer viktigt. Ett 
resultat av detta �r exempelvis mer frekventa produktrelea-
ser och uppdateringar�� samt alltmer sofistikerade spel och 
spell�sningar. 
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iNtÄktSMODEll OCh PriSutVECkliNg
Den dominerande a���rsmodellen som spelutvecklare till�mpar �r 
royaltybaserad�� vilket inneb�r att speloperat�ren betalar en må-
natlig licensavgift till spelutvecklaren f�r utnyttjandet av spel och 
spelplattform. licensavgiften �r oftast en funktion av spelopera-
t�rens int�kter enligt en royaltymodell d�r spelutvecklaren erhål-
ler en andel av det spel�verskott som genereras hos operat�ren. 
licensavgiften i absoluta tal har stigit under de senaste år som en 
f�ljd av speloperat�rernas �kade oms�ttning�� medan licensavgif-
ten i procent av speloperat�rens int�kter har varit stabil under 
de senaste kvartalen. Nivån f�r licensavgiften �r inte den avg�-
rande faktorn vid val av leverant�r�� enligt Net Entertainments be-
d�mning. ist�llet �r den f�rv�ntade int�ktsgenereringen�� spelens 
kvalitet och funktion samt leverant�rens f�rtroende i marknaden 
de fr�msta urvalskriterierna. En viss prispress kan dock f�rv�ntas 
på marknaden�� enligt Bolagets bed�mning�� till f�ljd av att kon-
solideringen bland speloperat�rena kommer att leda till att ett 
fåtal st�rre akt�rer l�ttare kommer att kunna s�tta villkoren f�r 
prismodellen gentemot leverant�rerna.

kONkurrENtEr
Marknaden f�r onlinespel domineras av ett mindre antal le-
verant�rer�� trots att den �r stor och pr�glas av god tillv�xt. De 
flesta spelutvecklare erbjuder en bredare produktportf�lj �n 
Net Entertainment och många har dessutom valt att fokusera 
mer på pokermarknaden under de senaste åren. Net Entertain- 
ments fokus på kasinospel som avgr�nsad marknadsnisch g�r att 
konkurrenssituationen inte �r helt tydlig och �verlappar fr�mst 
inom kasinosegmentet. kasinospel �r dock att betrakta som en 
traditionell spelform som funnits under lång tid (i fysisk milj�)�� 
vilket enligt Bolagets bed�mning kan medf�ra en något h�gre 
stabilitet med avseende på akt�rer inom detta segment�� j�mf�rt 
med exempelvis poker.

MArkNADSöVErSikt

kONkurrENtöVErSikt

FörEtAg urSPruNg ÄgArFOrM MArkNADSSEgMENt MArkNADSVÄrDE1) OMSÄttNiNg �00�

kasino Poker Bingo Soft games

Boss Media Sverige Privat 4 4 4 4 N/A N/A

Chartwell kanada Publikt 4 4 4 4 1�4 MSEk 13� MSEk

Cryptologic kanada Publikt 4 4 �36 MSEk 4�6 MSEk�

Microgaming Sydafrika Privat 4 4 4 N/A N/A

Playtech israel Publikt 4 4 4 � 066 MSEk 6�0 MSEk�

real time gaming uSA Privat 4 4 4 N/A N/A

Net Entertainment Sverige Publikt 4 43 4 �30 MSEk 13� MSEk

1 Avser per den �8 november �008. k�lla: FactSet
� inkluderar �ven viss del int�kter från speloperat�rsverksamhet. k�lla: FactSet
3 Avser produkten turkisk Poker.
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Net Entertainments huvudsakliga konkurrenter �r Cryptologic�� 
Boss Media�� Chartwell�� Microgaming�� Playtech och real time ga-
ming. Av dessa �r Microgaming och Playtech de bolag som tydli-
gast konkurrerar inom kasinosegmentet. Samtliga dessa leveran-
t�rer erbjuder fler �n en produkt och kan i j�mf�relse med Net 
Entertainment betraktas som ”full service providers” som i flera 
fall inkluderar egen operat�rsverksamhet�� �ven om deras fokus 
ligger på poker- och kasinospel. ingen av dessa akt�rer erbjuder 
vadslagning�� som �r det st�rsta segmentet inom onlinespel. 

lAgAr OCh FörOrDNiNgAr
Marknaden f�r underhållningsspel (såv�l landbaserade spel som 
onlinespel) pr�glas tydligt av nationella lagar och f�rordningar 
som definierar hur spel får bedrivas. i Sverige �r lotteriinspektio-
nen den myndighet som ut�var tillsyn �ver spelverksamhet och 
lagefterlevnad. lagstiftning i andra l�nder �r också i h�g grad på-
verkande. i Net Entertainments fall handlar det fr�mst om den på-
gående omregleringen på europeisk nivå. Som underleverant�r 
utan egen operat�rsverksamhet ber�rs Net Entertainment av de 
lagar och regler som g�ller f�r �vriga spelindustrin�� men dock in-
direkt�� genom att den utveckling som m�ter Bolagets kunder i sin 
tur kan komma att f�r�ndra Net Entertainments f�ruts�ttningar 
f�r tillv�xt�� l�nsamhet och hur produkterna utformas. 

Eg-domstolen har behandlat frågan om spel (i form av lot-
terier) i Eg-r�tten i ett antal domar och konstaterat att Eg-r�tt-
ten tillåter medlemsl�nderna att�� under vissa f�ruts�ttningar�� ha 
nationella s�rlagstiftningar på området. under de senaste åren 
har ett flertal legala beslut tagits med inverkan på marknaden 
f�r underhållningsspel. Somliga beslut �ppnar f�r en mer liberal 
syn på marknaden�� med f�rre restriktioner och mindre inslag av 
monopol. Andra beslut r�r sig i motsatt riktning. 

En grundsten i det europeiska samarbetet �r den fria r�rlig-
heten av tj�nster inom Eu. Detta kommer till uttryck i Eg-r�tt-
ten�� dels genom uttryckliga best�mmelser i Eg-f�rdraget�� dels 
i Eg-domstolens praxis. Den fria r�rligheten av tj�nster styrs av 
ett antal principer. Dessa principer �r bland annat principen om 
likabehandling�� principen om �msesidigt erk�nnande samt pro-
portionalitetsprincipen. Eg-r�tten erbjuder samtidigt ett antal 
undantag från den fria r�rligheten av tj�nster. Exempelvis kan en 
medlemsstat inskr�nka den fria r�rligheten av tj�nster på grund 
av allm�n ordning�� s�kerhet och h�lsa.

lotterier har inte varit f�remål f�r s�rskilda harmoniserings-
åtg�rder inom Eg-r�tten inneb�rande att det inte har utf�rdats 
något Eg-r�ttsligt direktiv�� f�rordning eller beslut på området. 
Detta medf�r att det står varje medlemsstat fritt att utforma sig 
egen lagstiftning på området. Det enda kravet på den nationella 
lagstiftningen �r att den skall vara i �verensst�mmelse med ge-
nerella Eg-r�ttsliga regler och principer om fri r�rlighet f�r tj�ns-
ter som beskrivits ovan. På grund av de kommersiella intressen 
som finns f�r en liberal spel- och lotterilagstiftning aktualiseras 

MArkNADSöVErSikt

sålunda frågan om en medlemsstats nationella lagstiftning står i 
strid med principen om den fria r�rligheten av tj�nster och�� i så-
dant fall�� om den kan h�nf�ras till något undantag. Eftersom varje 
medlemsstat har sin egen unika spel- och lotterilagstiftning �r det 
inte enkelt att klara ut om en viss medlemsstats lagstiftning �r i 
enlighet med Eg-r�tten�� utan frågan får avg�ras från medlemsstat 
till medlemsstat med beaktande av framf�rallt den Eg-r�ttspraxis 
som finns och �r under utveckling på området.

Nedan listas ett urval av de viktigaste legala h�ndelserna som 
skett den senaste tiden på marknaden f�r underhållningspel:

i oktober �006 tr�dde en lag i kraft i uSA som f�rbjuder 
m�jligg�rande av onlinespel till personer i uSA. lagen 
har haft stor inverkan på m�jligheterna f�r operat�rer att 
bedriva spelverksamhet i uSA och har �ven inneburit ett 
hinder f�r banker och andra finansiella institut att vidare-
befordra betalningstransaktioner f�r internetbaserade spel. 
i samband med lagens ikrafttr�dande avbr�t Net Entertain-
ment samarbetet med speloperat�rer riktade mot anv�n-
dare på den amerikanska marknaden. Det antyds emellertid 
att f�retagen inom spelorganisationen WlA (World lottery 
Association) i uSA kommer att �ppna f�r onlinespel under 
de n�rmaste åren. Ett tecken i samma riktning �r att World 
trade Organization (WtO) har fastst�llt att uSAs indirekta 
f�rbud mot onlinespel �r olagligt. utvecklingen �r d�rmed 
oklar�� men många bed�mare �r av uppfattningen att den 
amerikanska marknaden f�r onlinespel på sikt kommer 
att �ppnas upp igen�� f�rmodligen genom någon form av 
licensf�rfarande.

turkiet inf�rde den 1 mars �00� ett f�rbud (liknande det i 
uSA) med inneb�rden att operat�rer f�rbj�ds erbjuda spel 
�ver internet. F�rbudet har emellertid i praktiken varit mer 
eller mindre verkningsl�st�� då operat�rer ist�llet har baserat 
sin verksamhet i annat europeiskt land som tillåter spelverk-
samhet �ver internet.

Domen i Eg-domstolen i det så kallade Placanicamålet i 
mars �00� slog fast att det italienska spelmonopolet står i 
strid med Eg-r�tten. italien har senare inf�rt en licensbase-
rad modell på den nationella spelmarknaden.

En dom i Efta-domstolen i luxemburg r�rande Norges 
spelmonopol kan ses som ett f�rsvar f�r spelmonopolet. 
Speloperat�rer på den norska marknaden bed�mer f�r 
n�rvarande sannolikheten som h�g att det kommer instiftas 
ett f�rbud mot internetbaserat spel genom att bankerna 
f�rbjuds f�rmedla betaltransaktioner till speloperat�rer�� 
ett angrepps�tt som på många s�tt liknar det f�rbud som 
inf�rts i uSA. 
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i Frankrike �verv�ger regeringen att b�rsnotera det statliga 
spelbolaget le Française des Jeux samt att under andra h�lf-
ten av �00� låta konkurrensuts�tta delar av spelverksamhe-
ten�� d�ribland onlinespel. Den franska regeringen f�rv�ntas 
f�rbereda ett nytt lagf�rslag kring spelmarknaden att l�ggas 
fram i slutet av �008.

Det senaste tillskottet till den svenska r�ttsutvecklingen �r 
utredningen ”En framtida spelreglering” (SOu �008:1�4) 
som framlades i december �008 och som haft i uppdrag att 
f�reslå en långsiktigt hållbar svensk spelreglering. utred-
ningen har presenterat två alternativ. Det f�rsta inneb�r en 
fortsatt monopoliserad spelmarknad i Sverige�� dock med 
en uppstramning avseende marknadsf�ring av spel. Det 
andra inneb�r att ett licensf�rfarande inf�rs d�r spelopera-
t�rer skall kunna s�ka licens f�r att bedriva såv�l onlinespel 
som fysiska spelombud. licensen skulle dock avgr�nsas 
till att endast omfatta oddsspel�� det vill s�ga vadslagning�� 
med undantag f�r h�stspel. Det statliga monopolet skulle 
fortsatt ha monopol på kasino-�� poker- och bingospel samt 
skraplotteri. Oddsspel skulle samtidigt upph�ra att vara en 
del av monopolets verksamhet. utredningen f�reslår �ven 
att en ny tillsynsmyndighet skapas f�r allt spelande och 
som �ven skall ansvara f�r licensgivningen. F�r att f�rhindra 
speloperat�rer att agera på den svenska marknaden utan 
licens f�reslår utredningen�� som ett led i en sk�rpning av 
det så kallade fr�mjandef�rbudet (f�rbud mot fr�mjande 
av lotteri som anordnas från ett utl�ndskt land)�� blockering 
av iP-adresser och dom�nnamn samt att banker och andra 
betalningsf�rmedlare f�rbjuds att f�rmedla insatser och vin-
ster mellan kunder i Sverige och speloperat�rer utan licens. 
Om utredningen resulterar i ett lagf�rslag bed�ms den nya 
spelregleringen kunna tr�da i kraft i januari �011.

utredningen ”En framtida spelreglering” (SOu �008:1�4) 
ber�r �ven de pågående målen i Eg-domstolen inom detta 
område. De �r 15 till antalet och samtliga utg�r beg�ran om 
f�rhandsavg�randen från domstolar i medlemsstater. De 

n

n

n

l�nder som f�rekommer bland målen �r tyskland�� Portugal�� 
Nederl�nderna�� Frankrike och Spanien. utredningen fram- 
håller s�rskilt de två portugisiska målen (C-55/08 och 
C-4�/0�)�� de tyska �rendena (bland annat C-316/0��� C-64/08�� 
C-358/0� och C-35�/0�) samt de nederl�ndska målen 
(C-�58/08 och C-�03/08) som s�rskilt intressanta. Vidare har 
Eu-kommissionen inlett så kallade f�rdragsbrotts�renden 
mot Sverige�� Finland�� Danmark�� tyskland�� Frankrike�� Neder-
l�nderna�� ungern�� österrike�� grekland och italien d�r Eu- 
kommissionen i och f�r sig inte ifrågas�tter att medlems-
staterna har r�tt till nationell lagstiftning på området men 
att de olika regleringarna inte �r i �verensst�mmelse med 
Eg-r�tten.

Diskussionen inom det legala området �r f�r n�rvarande inne i en 
f�r�nderlig fas�� vilket g�r det svårt att ge en exakt bild �ver nuva-
rande r�ttsl�ge eller f�r utvecklingen på kort sikt. inom ramen f�r 
detta noteringsdokument l�mnas ingen redog�relse eller analys 
av den rådande r�ttsutvecklingen inom enskilda medlemsstater 
eller andra l�nder annat �n vad som framgått ovan�� men det skall 
s�rskilt framhållas att Net Entertainment�� i vart fall vad avser Eu-
marknaden�� verkar i en relativt os�ker legal milj� som �r under 
f�r�ndring och f�remål f�r nationell lagstiftning i kombination 
med en framv�xande Eg-r�ttslig praxis. Detta inneb�r att Net En-
tertainments kunder kan komma att drabbas av regleringar som 
påverkar deras verksamhet negativt (men �ven positivt)�� vilket in-
direkt kan påverka Net Entertainment. likaså kan r�ttsutveckling-
en i Sverige på ett direkt s�tt få betydelse f�r Net Entertainments 
verksamhet (exempelvis genom ny praxis eller nya regler om det 
så kallade fr�mjandef�rbudet). De medlemsstater d�r r�ttsutveck-
lingen har eller kan få st�rst betydelse f�r Net Entertainment be-
d�ms vara Sverige�� Frankrike�� Storbritannien�� tyskland�� italien och 
Malta. utanf�r Eu bed�ms r�ttsutvecklingen i Norge vara betydel-
sefull. Net Entertainment bed�mer att l�nderna inom Eu succes-
sivt kommer att �vergå till en licensbaserad l�sning på några års 
sikt. En reglerad marknad f�r onlinespel i Europa såv�l som i andra 
l�nder skulle �ppna upp m�jligheterna f�r privata akt�rer att på 
lika villkor konkurrera med tidigare statliga monopol.
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AFFÄrSiDÉ�� Mål OCh StrAtEgi

AFFÄrSiDÉ
Net Entertainments a���rsid� �r att tillhandahålla robusta inter-
netspelsystem med sp�nnande spel�� uppbyggda med marknads-
ledande teknologi och kompetens�� till speloperat�rer som d�ri-
genom ut�kar sina produktportf�ljer och ges konkurrensf�rdelar 
som driver l�nsamheten. 

FiNANSiEllA Mål
Marknaden f�r internetbaserat spel i Europa f�rv�ntas v�xa med 
mer �n �0 procent i genomsnitt de n�rmaste åren. Net Enter-
tainments finansiella mål �r att v�xa mer �n marknaden med en 
uthållig r�relsemarginal �verstigande 30 procent.

StrAtEgi
i syfte att uppnå de uppst�llda målen skall Net Entertainment:

EFtErStrÄVA Att tECkNA YttErligArE liCENSAVtAl med stora och 
v�letablerade så kallade tier 1-kunder
uPPrÄtthållA låNgSiktigA kuNDrElAtiONEr och ett n�ra samar-
bete f�r att tillvarata befintliga kunders behov och �nskemål
FOrtlöPANDE ANAlYSErA utVECkliNgEN På SPElMArkNADEN 
avseende trender och spelbeteenden
BiBEhållA OCh utVECklA BrANSChEXPErtiS i syfte att leverera 
marknadsledande spel och funktioner
utökA PrODuktutBuDEt f�r att d�rigenom skapa merf�rs�lj-
ning och attrahera nya kunder
löPANDE utVÄrDErA POtENtiEllA FörVÄrV som kompletterar den 
befintliga verksamheten

n

n

n

n

n

n

”BEttEr gAMES”

Net Entertainments mål �r att tillhandahålla de b�sta inter-
netbaserade spell�sningarna genom en h�g grad av teknisk 
innovation och spjutspetskompetens. Bolagets produkter 
skall karakt�riseras av spel med h�gt underhållningsv�rde�� 
frekventa releaser�� omfattande språkst�d samt ett kraftfullt 
och anv�ndarv�nligt administrationsverktyg. kombinatio-
nen av produkter och tj�nster sammanfattas i Net Entertain-
ments devis ”BEttEr gAMES”.
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VErkSAMhEtSBESkriVNiNg

AFFÄrS- OCh iNtÄktSMODEll
Net Entertainments a���rs- och int�ktsmodell 
består i att Bolagets produkter och tj�nster 
licensieras till speloperat�rer som betalar 
en månatlig licensavgift till Bolaget enligt 
en royaltymodell. Avgiften best�ms enligt 
en trappmodell utifrån en procentsats av 
det spel�verskott som kasinot genererar till 
speloperat�ren (dock med en minimiavgift). 
int�ktsmodellen ger ett starkt incitament f�r 
Net Entertainment att kontinuerligt vidare-
utveckla produkterna och underst�dja Bo-
lagets licenstagare. genom att regelbundet 
leverera nya och innovativa spel�� f�rb�ttrade 
administrationsm�jligheter och en tillf�rlitlig 
driftmilj� kan Bolaget medverka till att �ka 
spelaktiviteten på speloperat�rernas sajter 
och på så s�tt �ka int�kterna som genereras.

En mindre del av Bolagets int�kter utg�rs 
av en uppstarts- och leveransavgift i samband 
med att ett nytt licensavtal tecknas. upp-
startsavgiften ger licenstagaren incitament 
att snabbt drifts�tta produkten sedan den 
initiala investeringen gjorts och bidrar också 
till att t�cka Net Entertainments kostnader f�r 
kundanpassning och drifts�ttning.

Net Entertainment �r en marknadsledande leverant�r av digitalt distribuerad mjukvara f�r online-
spel. Bolaget grundades 1��6 som svar på en v�xande internetmarknad och �r idag en renodlad 
spelutvecklare som agerar på en internationell marknad. Med fokus på kasinospel har Net Enter-
tainment utvecklats till en nischakt�r vars varum�rke f�rknippas med kvalitet�� h�g tillf�rlitlighet 
och innovation. k�rnprodukten�� CasinoModule��� �r en komplett spelplattform med en bred upp-
s�ttning browserbaserade kasinospel och ett sofistikerat administrationsverktyg och som idag li-
censieras till ett stort antal marknadsledande speloperat�rer.

Net Entertainment har huvudkontor i Stockholm d�r teknisk och strategisk utveckling sker. 
Den kommersiella verksamheten inklusive f�rs�ljning�� marknadsf�ring�� Product Management och 
Account Management hanteras av dotterbolaget på Malta.

PrODuktEr OCh tJÄNStEr
Net Entertainment tillhandahåller spelid� 
och produktutveckling�� medan licenstagarna 
(speloperat�rerna) står f�r erbjudandet mot 
slutanv�ndarna�� det vill s�ga spelarna. lika 
viktig som sj�lva mjukvaran �r emellertid de 
tj�nster som tillhandahålls inom ramen f�r 
licensavtalet�� såsom hosting�� drift och �ver-
vakning�� teknisk support samt utbildning och 
account management.

Net Entertainment har utvecklats till en 
nischakt�r med fokus på kasinospel på in-
ternet. Bolaget �verv�ger att på sikt ut�ka 
produktutbudet f�r att �ven t�cka in n�rlig-
gande segment�� såsom vadslagning�� poker�� 
bingo och så kallade soft games. tillv�xten 
kan ske såv�l organiskt som genom f�rv�rv 
och Bolaget utv�rderar l�pande andra bolag 
f�r m�jlig integration med Net Entertain- 
ments befintliga verksamhet.

CASiNOMODulE�
Net Entertainments CasinoModule� �r en 
spelplattform som omfattar en komplett 
upps�ttning browserbaserade kasinospel 
samt ett sofistikerat administrationsverktyg. 

3–6 MåN

BEFiNtlig kuNDBAS

NY kuND 1

NY kuND �3–6 MåN

iNtÄktEr

tiD
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CasinoModule� har designats f�r att enkelt 
kunna integreras med licenstagarnas befintli-
ga webbsajt. hosting och system�vervakning 
avseende CasinoModule� hanteras av Net 
Entertainment�� vilket medf�r att spelopera-
t�rerna kan fokusera på sin k�rnverksamhet 
och erbjudandet till slutanv�ndarna.

kasinospel �r mycket transaktionsinten-
siva�� vilket st�ller stora krav på kapacitet�� 
drifts�kerhet och m�jlighet till detaljupp-
f�ljning. CasinoModule� innehåller�� f�rutom 
h�gkvalitativa spel�� ett avancerat administra-ett avancerat administra-
tionsverktyg som �r konstruerat f�r att kun-
na hantera miljontals transaktioner per dag. 
Verktyget tillåter speloperat�ren att utforma 
bonusprogram och turneringar f�r spelarna 
samt direktgenerera verksamhetsrapporter 
i både standardformat och efter specifika 
valbara parametrar. Med CasinoModule� 
kan speloperat�ren i realtid f�lja verksam-
heten ned till varje spel�� turnering och �ven 
enskilda spelare�� vilket m�jligg�r optimering 
av verksamheten.

CasinoModule� erbjuder f�r n�rvarande 
st�d f�r �� språk�� vilket �r viktigt eftersom 
speloperat�rerna adresserar en internationell 
marknad. 

under f�rsta kvartalet �00� kommer Net 
Entertainment att drifts�tta en nedladdnings-
bar version av CasinoModuletM som svar på 
en efterfrågan som identifierats på markna-
den och som komplement till den browser-
baserade plattformen. Den nedladdningsbara 
versionen ber�knas levereras till majoriteten 
av Bolagets kunder under f�rsta h�lften av 
�00�.

CASiNOCAFÉ�
Även om marknaden f�r spel på internet 
uppvisar stark tillv�xt sker �5 procent av allt 
spelande fortfarande i fysisk milj�. F�r att 
adressera denna marknad har Net Entertain-
ment utvecklat CasinoCaf���� som utg�r ett 
kostnadse��ektivt alternativ f�r speloperat�-
rer som �nskar erbjuda spel i fysisk milj�.

NEt ENtErtAiNMENtS 
CASiNOMODulEtM hAr 
StöD För �� SPråk

VErkSAMhEtSBESkriVNiNg

Engelskan Svenskan

Spanskan Danskan

tyskan Norskan

Franskan Finskan

italienskan ryskan

holl�ndskan Estniskan

Portugisiskan tjeckiskan

kroatiskan Polskan

ungerskan grekiskan

rum�nskan turkiskan

Bulgariskan hebreiskan
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VErkSAMhEtSBESkriVNiNg

CasinoCaf�� bygger på den befintliga plattformen CasinoMo-
dule� och kan n�rmast liknas vid ett internetcaf� d�r spelaren kan 
s�tta in pengar och erhålla ett engångskonto som m�jligg�r kasino- 
spel. Systemet baseras på vanliga PC-terminaler�� vilket medf�r att 
investeringen f�r speloperat�ren blir mycket liten. Med systemet 
f�ljer�� f�rutom samma spel och administrationsverktyg som f�r 
CasinoModule��� �ven ett kassasystem f�r hantering av ins�tt-
ningar och uttag samt utf�rdande av engångskonton till spelare. 
CasinoCaf�� kommer att lanseras kommersiellt under �00�.

MultiPlAYErSPEl
turkisk poker
Net Entertainment introducerade �00� en turkisk poker (türk 
Pokeri). turkisk poker �r en speciell form av poker som �r vanligturkisk poker �r en speciell form av poker som �r vanlig 
bland turkiska spelare och som n�rmast kan liknas vid det v�lk�n-
da ”five-card draw” �� d�r varje bord tar mellan två och fem spelare. 
turkisk poker spelas med en reducerad kortlek d�r antalet kort 
som anv�nds �r beroende av hur många spelare som ingår i spe-
let. l�sningen omfattar både ”ring games” och turneringar. 

turkiet �r med sina drygt �5 miljoner invånare en v�xande 
marknad f�r onlinespel. Net Entertainments produkt f�r turkisk 
poker �r i likhet med CasinoModule� baserad på modern webb-
teknologi och utvecklades f�r att tillfredsst�lla en efterfrågan på 
en konkurrenskraftig och kommersiell internetbaserad l�sning f�r 
denna form av poker.

tJÄNStEr
Net Entertainment tillhandahåller ett brett utbud av tj�nster till 
sina licenstagare. N�r ett licensavtal tecknats genomf�rs kund-
specifik anpassning av produkten f�r att integreras med spel- 
operat�rens befintliga webbsajt. Net Entertainment tillhanda-
håller bland annat exempelkod och designf�rslag till den kasino- 
lobby som beh�ver skapas i anslutning till kasinot. leverans- 
åtagandet omfattar �ven grafisk anpassning av spelen f�r att 
harmoniera med speloperat�rens logotyp och spelsajt. Net En-
tertainment tar en aktiv roll i integrationsarbetet�� vilket ofta sker 
på plats hos licenstagaren. Normalt drifts�tts kasinot f�r en kund 
inom tre till sex månader från att licensavtalet ingåtts. 

Net Entertainment ansvarar f�r hosting av de licensierade 
kundsystemen genom Bolagets hostingcentrum på Malta och i 
Costa rica. ut�ver hosting �vervakar Net Entertainment driften ut�ver hosting �vervakar Net Entertainment driften 
av systemen och tillhandahåller teknisk support. 

i det l�pande kundf�rhållandet har Net Entertainment �ven 
så kallade Account Managers som rådger och utbildar spelope-
rat�rerna kring den dagliga driften av kasinot f�r att maximera 
int�kterna. Ambitionen �r att kundrelationerna skall vara långsik-
tiga och bygga på f�rtroende och ett n�ra samarbete med spel-
operat�rerna.

FrAMtiDSutSiktEr
Net Entertainment utv�rderar kontinuerligt m�jligheten att l�gga 
fler produkter till produktportf�ljen. utvecklingen av turkisk Poker 
och CasinoCaf�� �r resultat av denna process. Net Entertainment 
har �ven utvidgat produkterbjudandet med spel inom segmen-
tet soft games�� till exempel genom ett h�stkappl�pningsspel som 
nyligen lanserats�� som ett komplement till kasinospel. Soft games 
�r konceptuellt snarlika kasinospel och Net Entertainment kan le-
verera dessa spel till sina kunder inom ramen f�r existerande li-
censavtal�� vilket inneb�r att marknadsgenomslaget f�r soft games 
kan ske snabbt. Bolaget har idag utvecklat cirka tio soft games 
och kommer att forts�tta utveckla spel inom detta segment. Soft 
games har en l�gre genomsnittlig int�kt per spelare och tilltalar 
fr�mst kvinnor. F�r n�rvarande står soft games f�r mindre �n fem 
procent av Bolagets oms�ttning.

Net Entertainment utv�rderar �ven l�pande m�jliga f�rv�rv 
som kan komplettera Bolagets befintliga produktportf�lj. inom 
några år kan Net Entertainment d�rf�r komma att vara en bety-
dande leverant�r av spel inom fler spelsegment �n kasino.

huvuddelen av Net Entertainments kunder �r idag sport-
spelsajter�� vilka prim�rt har manliga spelare och h�g int�ktsge-
nerering från kasinospel. På senare tid har Bolaget tecknat avtal 
med ett flertal bingooperat�rer som ofta attraherar en delvis ny 
spelarkategori�� kvinnor. Spelarbeteendet skiljer sig mellan kvin-
nor och m�n�� vilket �r en viktig faktor f�r Net Entertainments 
produktutveckling. Fler kvinnliga spelare�� och �ven en �kande 
andel �ldre spelare�� �r en viktig underliggande drivkraft bakom 
marknadstillv�xten.

Net Entertainment har idag endast europeiska speloperat�-
rer som kunder. Bolaget kommer att forts�tta fokusera på den 
europeiska marknaden men samtidigt bevaka framf�r allt spel-
marknaden i Asien�� vilken på sikt kan komma att bli en betydande 
marknad f�r onlinespel.

DEVElOPMENt – gAMES�� BuSiNESS SYStEM �� PlAtFOrM

BrAND

WEB

MArkEtiNg

PlAYEr 
SuPPOrt PAYMENt

DAilY 
OPErAtiONS

liCENSiNg

hOStiNg �� 
MONitOriNg

tEChNiCAl 
SuPPOrt

ACCOuNt 
MANAgEMENt

licenstagare

DEVElOPMENt – gAMES�� BuSiNESS SYStEM �� PlAtFOrM
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kuNDEr
Net Entertainments kunder består av speloperat�rer. Sedan �00� 
ligger fokus på inf�rs�ljning till tier 1-operat�rer�� det vill s�ga 
v�lk�nda och etablerade speloperat�rer av viss storlek. under 
�00� tecknades 18 nya licensavtal och hittills under �008 har 
�0 nya licensavtal tecknats avseende CasinoModule�. totalt haravseende CasinoModule�. totalt har. totalt har 
Net Entertainment licensavtal med omkring 60 kunder�� varav 45 
hittills har driftsatts. F�r n�rvarande finns således ett femtontal 
kunder som �nnu inte har b�rjat generera int�kter f�r Bolaget. 
licensavtalen tecknas uteslutande av det maltesiska dotterbola-
get Net Entertainment Malta ltd. Net Entertainment �r till viss delNet Entertainment �r till viss del 
beroende av ett antal st�rre kunder. Bolagets 15 st�rsta kunder 
står f�r omkring 85 procent av int�kterna. De två st�rsta kunderna 
står f�r motsvarande drygt 40 procent. Denna andel kommer att 
v�sentligen reduceras i takt med att de nya stora kunder med vil-
ka Bolaget tecknat avtal drifts�tter sina kasinon�� vilket �r planerat 
att ske fortl�pande under de kommande månaderna.

PrODuktutVECkliNg
Spelutveckling �r en vetenskap och ett hantverk som kr�ver skick-
lighet�� kompetens och omfattande erfarenhet. Net Entertainment 
l�gger stor vikt vid att skapa h�gkvalitativ grafik�� e��ektfulla ani-
mationer�� engagerande ljud�� sp�nnande bonusspel och logiska 
funktioner. Ambitionen �r att onlinespelen skall bygga på m�ns-
ter och metaforer från fysiska kasinon�� samtidigt som de skall 
pr�glas av den senaste tekniken och ha ett h�gt underhållnings-
v�rde�� baserat på djupa kunskaper om spelarnas beteende och 
preferenser.

Net Entertainment g�r l�pande betydande investeringar inom 
spelutveckling f�r att ligga i framkant avseende den teknologiska 
utveckligen samt f�r att f�lja marknadstrender och kulturella f�r-
�ndringar som påverkar anv�ndandet och efterfrågan på online-
spel. Majoriteten av Bolagets anst�llda och underkonsulter �r sys-
selsatta med utveckling av nya spel. 

utVECkliNgSPrOCESSEN
Net Entertainment efterstr�var att skapa och uppr�tthålla en 
flexibel och kunddriven utvecklingsprocess. Bolaget till�mpar en 
1�-veckors utvecklingscykel som medf�r att licenstagarna erhål-
ler en ny version av CasinoModule� varje kvartal. Varje ny release 
innehåller omkring tre till sex nya spel samt nya spelsystemfunk-
tioner. under �00� leverade Net Entertainment �3 unika spel�� 
vilket motsvarar n�stan två nya spel per kalendermånad. hittills 
under �008 har fyra nya releaser av CasinoModuletM levererats�� 
med totalt 14 nya spel. Net Entertainment har ambitionen att �ka 
takten i utvecklingscykeln under kommande år.

Produktplanering och -utveckling sker i n�ra samarbete med 
Bolagets licenstagare och efter analyser av spelarbeteenden. kra-
ven på spelen har successivt �kat�� vilket inneb�r allt mer sofisti-
kerade anv�ndargr�nssnitt i termer av grafik och ljud men �ven 
mer komplexa bonusspel och funktioner. Ett team med så kallade 
Product Owners hanterar genom ett noga definierat processfl�de 
planering av produktionen och framtagning av produktspecifi-
kationer f�r respektive spel. Dessa produktspecifikationer ligger 
d�refter till grund f�r utvecklingsarbetet. 

VErkSAMhEtSBESkriVNiNg
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Det grafiska arbetet b�rjar med ett grafiskt 
koncept som v�xer fram genom traditionellt 
skissande f�r hand och som d�refter f�rdig-
st�lls i digitalt format. Det grafiska formsprå-
ket blir allt viktigare och �r en central konkur-
rensf�rdel f�r speloperat�rerna i kampen om 
spelarna. På samma s�tt �r ljud och funktioner 
viktiga f�r att skapa en f�rstklassig och sp�n-
nande spelupplevelse. 

Net Entertainments utvecklingsavdelning 
till�mpar Scrum�� en agil programutvecklings-
metodik som baseras på tv�rfunktionella ut-
vecklingsteam. Arbetet sker iterativt i så kall-
lade sprintar om två veckor�� vilket inneb�r att 
utvecklingsprocessen �r mycket flexibel och 
att �ndringar kan g�ras under arbetets gång. 
Samtidigt bidrar Scrum till att g�ra arbetsmil-
j�n e��ektiv�� positiv och energisk med tydlig 
ansvarsf�rdelning och delegerat beslutsfat-
tande. Bolagets uppfattning �r att utveck-
lingsmetodiken bidrar såv�l till att skapa en 
attraktiv arbetsplats som att tillfredst�lla kun-
dernas behov av uppdateringar och teknisk 
utveckling.

Enhetstestning �r en integrerad del av 
utvecklingsprocessen. Varje produktcykel 
avslutas med en omfattande testfas som s�-
kerst�ller att produkten uppfyller kraven på 
kvalitet och pålitlighet. testerna utf�rs enligt 
en riskbaserad testmetod som bland annat 
inneb�r att varje ny eller modifierad funktion 
testas till 100 procent f�r att inga buggar skall 
kvarstå i systemet.

Det �r av stor vikt att kasinospelen �r pro- 
grammerade f�r att till�mpa fullst�ndig 
slumpm�ssighet. Spelen i CasinoModule� ba-
seras på ShA-1 random Number generator 
(rNg) som utvecklats av Sun Microsystems. 
CasinoModule� har �ven genomlysts med 
avseende på slumpm�ssighet av såv�l Skl 
(Statens kriminaltekniska laboratorium) som 
tSt (technical Systems testing)�� ett oberoen-
de kanadensiskt testinstitut. D�rtill godk�nns 
varje nytt spel av den maltesiska spelmyndig-
heten�� lgA.

likaså �r ett omfattande språkst�d en vik-
tig faktor n�r speloperat�rer v�ljer leverant�r�� 
f�r att kunna erbjuda spel till en så bred inter-
nationell marknad som m�jligt. Net Entertain-
ments spel erbjuder fullt st�d f�r �� språk och 
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Net Entertainment NE AB
(Sverige)

Net Entertainment 
Malta holding ltd. 

(Malta)

Net Entertainment 
Malta ltd. 

(Malta)

Mobile 
Entertainment ME AB

(Sverige)

kONCErNStruktur

Bolaget avser att skapa st�d f�r ytterligare 
språk n�r så efterfrågas av licenstagarna.

ANSVArSFullt SPElANDE
Net Entertainment str�var efter att ta en ak-
tiv roll i f�rebyggande av spelrelaterade pro-
blem såsom spelberoende. Bolaget ansl�t sig 
�005 till organisationen g4�� global gambling 
guidance group. g4 har bildats av en grupp 
experter i spelbranschen från Australien�� Ne-
derl�nderna och Sverige i syfte att fr�mja an-
svarsfullt spelande och minimera skador och 
problem som kan uppstå till f�ljd av spelbe-
roende. g4 tar bland annat fram ansvarsfulla 
spelprogram�� leverar utbildningsprogram f�r 
anst�llda på spelbolag samt driver hj�lplinjer 
och personliga rådgivningstj�nster f�r perso-
ner som lider av spelberoende. genom ackre-
diteringar av leverant�rer och operat�rer av 
onlinespel str�var g4 efter att �ka den etiska 
a���rspraxisen i branschen samt �ka medve-
tenheten om vikten av ansvarsfullt spelande. 

Net Entertainments plattform CasinoMo-
dule� har fullt st�d f�r de riktlinjer organisa-
tionen g4 har etablerat f�r ansvarsfullt spe-
lande. Bolaget och CasinoModule� �r �venCasinoModule� �r �ven 
certifierade av branschorganisationen eCogra 
som st�ller krav på ansvarstagande och d�r-d�r-
ut�ver uppfylls �ven s�rskilda krav som den 
maltesiska spelmyndigheten st�ller med h�n-
syn till ansvarsfullt spelande. kraven innefat-
tar bland annat funktioner som ger spelope-
rat�rerna m�jlighet att låta slutanv�ndaren 
begr�nsa sitt spelande till vissa belopp�� att så 
kallade autoplay-funktionalitet �r avst�ngd 
samt att systemet kr�ver ett visst tidsf�rlopp 
mellan två spelsessioner. Net Entertainments 
ackreditering ger trov�rdighet och f�rtroende 
som d�rmed i f�rl�ngningen �ven gynnar Bo-
lagets licenstagare.

kONCErNStruktur
NEt ENtErtAiNMENt NE AB
Net Entertainment NE AB (publ) �r moderbo-
lag i koncernen. Bolaget skall�� på uppdrag av 
dotterbolag i koncernen utveckla kommersi-
ella tj�nster f�r distribution via internet och 
andra medier. Bolaget har s�te och huvud-
kontor i Stockholm�� Sverige.
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MOBilE ENtErtAiNMENt ME AB
Dotterbolaget Mobile Entertainment ME AB �r bildat och baserat 
i Sverige. Bolaget �gs till 100 procent av moderbolaget Net Enter-
tainment NE AB (publ). Bolaget �r f�r n�rvarande vilande. 

NEt ENtErtAiNMENt MAltA hOlDiNg ltD
Net Entertainment Malta holding ltd �r bildat och baserat på 
Malta. Bolaget �gs till ����� procent av moderbolaget Net Enter-
tainment NE AB (publ) och till resterande del av koncernbolaget 
Mobile Entertainment ME AB.1 Bolaget har till f�remål f�r sin 
verksamhet att genom dotterbolag marknadsf�ra och distribu-
era programvara och system f�r spell�sningar på internet. Bo-
lagsstrukturen med ett holdingbolag medf�r en e��ektiv bolags-

CEO
Johan öhman

CFO

Finance�� hr
�� Administration

(6 anst�llda)

Strategy �� Business
Director

Product Owners
(5 anst�llda)

CtO
Project Managers

(5 anst�llda)

it Operations �� 
Support

(15 anst�llda)

Java
(� anst�llda)

Flash
(� anst�llda)

graphics
(6 anst�llda)

testing
(14 anst�llda)

OPErAtiV Struktur – SVErigE1

Managing Director

Marketing
(1 anst�lld) Sales Director Product Management

(1 anst�lld)

Account Management
(4 anst�llda)

Sales Management
(� anst�llda)

OPErAtiV Struktur – MAltA1

skattesats om cirka 5 procent i det maltesiska dotterbolaget Net 
Entertainment Malta ltd.

NEt ENtErtAiNMENt MAltA ltD
Net Entertainment Malta ltd �r bildat och baserat på Malta. Bola-
get �gs till ����� procent av Net Entertainment Malta holding ltd 
och till resterande del av koncernbolaget Mobile Entertainment 
ME AB.1 Bolaget har till f�remål f�r sin verksamhet att marknads-
f�ra�� licensiera och sk�ta teknisk drift av programvara till opera-
t�rer av onlinespel.

OrgANiSAtiON OCh MEDArBEtArE
Net Entertainment-koncernens operativa struktur �verensst�m-
mer i stora delar med koncernens legala struktur. Verksamheten 
i det svenska moderbolaget utg�rs framf�rallt av teknisk och 
kommersiell utveckling av spel och spell�sningar på uppdrag av 
det maltesiska dotterbolaget Net Entertainment Malta ltd. i mo-
derbolaget finns �ven funktionerna f�r a���rsutveckling�� ekonomi 
och finans�� administration�� ir och hr�� liksom Bolagets ledning. 

Den maltesiska verksamheten hanterar alla kommersiella ak-
tiviteter samt produktledning och utg�rs av f�rs�ljnings- och 
marknadsf�ringsfunktioner�� Account Management och Product 
Management�� som i n�ra samarbete Product Owners i moderbo-
laget ansvarar f�r produktledning.

MEDArBEtArNA i SiFFrOr
kompetenta medarbetare �r en grundl�ggande f�ruts�ttning 
f�r Net Entertainments verksamhet och utveckling. Per den 30Per den 30 
september �008 sysselsatte koncernen 10� personer�� varav �� 
anst�llda och 30 underkonsulter. ut�ver verksamheten i Sverige 
och Malta har Net Entertainment två utvecklingsteam i ukraina�� 
bestående av drygt tio externa underkonsulter. Majoriteten av de 
anst�llda arbetar med system- och spelutveckling vid huvudkon-
toret i Stockholm. ledningsgruppen består av sju personer�� varavledningsgruppen består av sju personer�� varav 
en representant f�r den kommersiella verksamheten på Malta.

Medarbetarna på Net Entertainment har varierande bakgrund�� 
såv�l kulturellt som utbildningsm�ssigt. 8� procent av de an-
st�llda har h�gskolekompetens och �0 procent har 1�0 h�gsko-
lepo�ng eller mer. Medelåldern bland de anst�llda �r 33 år och �8 
procent �r kvinnor. Personaloms�ttningen under �00� uppgick 
till 15 procent�� baserat på genomsnittligt antal anst�llda vid årets 
b�rjan respektive slut.

FörEtAgSkultur
Net Entertainment str�var efter att skapa en så attraktiv arbets-
plats som m�jligt. F�retagskulturen skall pr�glas av f�rtroende�� 
�ppenhet och delaktighet. Att kunna ta personligt ansvar�� att 
vara proaktiv och att kunna prestera �r ledord f�r medarbetarna 
på Net Entertainment. Samtidigt som den enskilde individen 

VErkSAMhEtSBESkriVNiNg

1 koncernstrukturen innehåller ett kors�gande till f�ljd av att maltesisk lag kr�ver att aktiebolag har minst två aktie�gare.

1 Antal anst�llda avser per den 30 september �008.
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skall få m�jlighet att v�xa�� v�rnar Bolaget 
om gruppens dynamik. i stort sett allt arbete 
inom Net Entertainment sker i små och stora 
arbetsgrupper�� varf�r teamk�nslan �r viktig. 
Bolaget har en platt organisation�� d�r det �r 
h�gt i tak med korta och tydliga beslutsv�gar 
och som syftar till att ge den enskilda medar-
betaren stort inflytande �ver sin egen arbets-
situation.

F�r att stimulera de anst�llda och f�r att 
skapa fokus kring mål och måluppfyllelse har 
Net Entertainment ett bonusprogram som 
omfattar samtliga anst�llda. Bonusprogram-
met utvecklas kontinuerligt f�r att b�st gagna 
Bolagets kort- och långsiktiga mål.

Net Entertainment ser aldrig sina medar-
betare som f�rdigutbildade. Bolaget erbjuder 
kontinuerligt sina medarberare m�jligheten 
att vidareutbilda sig inom den yrkesroll som 

VErkSAMhEtSBESkriVNiNg

den enskilda medarbetaren har. Vidare finns 
m�jligheter f�r avancemang inom organisa-
tionen eller arbetsrotation mellan olika av-
delningar. Sammantaget syftar detta till att 
s�kerst�lla att Bolaget långsiktigt levererar 
b�ttre spel. 

Net Entertainment efterstr�var �ven att 
vara en j�mst�lld arbetsgivare d�r kompe-
tens och personliga egenskaper skall vara 
v�gledande. M�n och kvinnor skall ha sam-
ma m�jligheter till utvecklande arbete inom 
koncernen och ingen skall diskrimineras i 
något avseende. 

Den enskilda individens och gruppens 
h�lsa och v�lbefinnande �r en viktig kon-
kurrensfaktor f�r Net Entertainment. De 
anst�llda erbjuds bidrag f�r motions- och 
idrottsaktiviteter f�r att uppmuntra till en 
sund livsf�ring. 

8� procent av de anst�llda 
har h�gskolekompetens 
och �0 procent har 1�0 
h�gskolepo�ng eller mer.  

”
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historik

1��6 | Net Entertainment bildas som ett samriskprojekt mellan| Net Entertainment bildas som ett samriskprojekt mellanNet Entertainment bildas som ett samriskprojekt mellan 
nuvarande Betsson (f d Cherryf�retagen) och kinnevik-koncer-
nen. Bakgrunden till bildandet utg�rs av en starkt v�xande inter-
netmarknad och fokus f�r Net Entertainments verksamhet �r att 
komplettera Cherryf�retagens fysiska kasinospel med kasinospel 
på internet. Eftersom ingen kommersiellt gångbar teknisk l�sning 
finns att tillgå fattas beslut att internt utveckla n�dv�ndig pro-
gramvara och teknisk plattform.

�000 | Betsson f�rv�rvar kinneviks andel i Net Entertainment.Betsson f�rv�rvar kinneviks andel i Net Entertainment. 
Betalning sker genom en riktad nyemission varmed kinnevik blir 
st�rsta �gare i Betsson. Betssons B-aktier noteras på Stockholms-
b�rsens O-lista den �� juni �000. Net Entertainment lanserar det 
f�rsta onlinekasinot med en plattform baserad på programsprå-
ket Java.

�00� | Den f�rsta versionen av spelplattformen CasinoModule�Den f�rsta versionen av spelplattformen CasinoModule� 
lanseras. CasinoModule� �r en vidareutveckling av den ursprung-
liga kasinoplattformen och syftar till att g�ra plattformen tillg�ng-
lig �ven f�r externa speloperat�rer. 

�003 | Net Entertainment når ett genombrott med spelplattfor-Net Entertainment når ett genombrott med spelplattfor-
men CasinoModule� genom att teckna avtal med ett tiotal spel-
operat�rer på internet. Viktiga framgångsfaktorer bed�ms vara 
produktens breda språkst�d�� ett v�lutvecklat administrationssys-
tem samt enkel integrationsfunktionalitet.

�005 | Net Entertainments verksamhet renodlas mot spelutveck-Net Entertainments verksamhet renodlas mot spelutveck-
ling och externa licenstagare genom att den egna kasinoverk-
samheten s�ljs till Betsson som driver egen spelportal. Betsson 
aviserar att koncernen som en f�ljd av renodlingen skall delas 
upp i tre delar�� varav Cherry Casino (fysiska kasinospel) och Net 
Entertainment avses delas ut till aktie�garna. 

Net Entertainment etablerar verksamhet på Malta�� dit aktiviteter 
relaterade till f�rs�ljning och marknadsf�ring f�rl�ggs. Det malte-
siska dotterbolaget erhåller en så kallad klass 4-licens som inne-
b�r att Net Entertainment kan erbjuda sina kunder hosting och 
drift av onlinekasinon inom Eu. CasinoModule� erhåller ackre-
ditering avseende slumpm�ssighet från två olika parter�� Sveriges 
kriminaltekniska laboratorium (Skl) och kanadensiska technical 
Systems testing (tSt). Net Entertainment ansluter sig till g4 och 
CasinoModule� anpassas f�r att erbjuda fullt st�d f�r g4s riktlin-
jer f�r att f�rebygga spelberoende. 

�006 | Net Entertainment tecknar 16 nya avtal avseende Casi-Net Entertainment tecknar 16 nya avtal avseende Casi-
noModule�. investeringar i �kad produktionskapacitet och pro-
cessf�rb�ttringar som inleddes under �005 slutf�rs och m�jligg�r 
bland annat lansering av totalt 18 nya spel under året. Net Enter-
tainment utvecklar och beta-testar CasinoCaf���� som bygger på 
den befintliga plattformen med ett till�gg av kassafunktion f�r att 
hantera kontantbetalningar och engångsspelkonton. i december 
sluttestas �ven den f�rsta versionen av Net Entertainments platt-
form f�r multiplayerspel. 

�00� | Net Entertainment tecknar licensavtal avseende Casino-Net Entertainment tecknar licensavtal avseende Casino-avseende Casino-
Module� med 18 nya kunder under året. i januari lanseras det med 18 nya kunder under året. i januari lanseras det 
f�rsta spelet baserat på multiplayer-plattformen i form av ett n�t-
verk f�r turkisk poker. Betsson genomf�r utdelningen av Bolaget 
till aktie�garna och Net Entertainment noteras på NgM Equity 
den 5 april �00�.

�008 | Net Entertainment tecknar avtal med �0 nya kunder av-Net Entertainment tecknar avtal med �0 nya kunder av-av-
seende CasinoModule�. i september f�rst�rks f�retagsledningen. i september f�rst�rks f�retagsledningen 
genom rekrytering av tre nyckelpersoner inom Finans�� Strategi 
och A���rsutveckling samt Product Ownership.
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FiNANSiEll iNFOrMAtiON i SAMMANDrAg

kONCErNENS rESultAtrÄkNiNgAr

JANuAri–SEPtEMBEr 
�008

JANuAri–SEPtEMBEr
�00�

�00� �006 �005

r�relsens int�kter 143 585 �5 �00 13� 0�0 �� ��3 64 683

Personalkostnader1 –3� 11� –�6 6�3 –36 105 –�0 613 –15 55�

Avskrivningar –10 353 –5 511 –� 83� –4 40� –3 4�3

övriga r�relsekostnader1 –38 �63 –�8 130 –3� 4�6 –33 �5� –�� 313

r�relseresultat 5� 35� 35 366 50 580 40 801 18 338

Finansnetto –��4 11� ��4 –�58 4 53�

resultat f�re skatt 5� 058 35 483 50 804 3� 843 �� 8�5

Periodens resultat 5� 843 3� 0�6 45 �11 �8 48� 15 3��

kONCErNENS BAlANSrÄkNiNgAr

�008-0�-30 �00�-0�-30 �00�-1�-31 �006-1�-31 �005-1�-31

tillgåNgAr

Anl�ggningstillgångar 3� 116 �8 3�6 30 1�4 �4 ��8 � �40

kortfristiga fordringar 35 ��6 �3 �04 4� 055 1� �10 �� 48�

likvida medel 46 68� �3 056 �5 �15 13 053 5 535

Summa oms�ttningstillgångar 8� 613 46 �60 6� ��0 3� �63 �8 01�

SuMMA tillgåNgAr 114 ��� �4 636 �8 0�4 56 561 3� �5�

EgEt kAPitAl OCh SkulDEr

Eget kapital �8 355 38 ��6 53 145 16 0�0 1� 1��

långfristiga skulder� 1 �43 835 � 1�5 835 358

kortfristiga skulder 34 431 35 5�5 4� �54 3� 636 �5 ��0

Summa skulder 36 3�4 36 410 44 �4� 40 4�1 �5 6�8

SuMMA EgEt kAPitAl OCh SkulDEr 114 ��� �4 636 �8 0�4 56 561 3� �5�

1 Posterna har omr�knats i enlighet med �ndrade redovisningsprinciper från och med andra kvartalet �008. Se avsnittet ”Ändrade redovisningsprinciper” på sid 31.
� utg�rs av uppskjutna skatteskulder.

i detta avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag f�r Net Entertainment-koncernen. 
redovisningen �r uppr�ttad i enlighet med international Financial reporting Standards (iFrS). 
Si��ror anges i tusentals svenska kronor�� tSEk�� d�r inget annat anges.

uppgifterna avseende �006–�00� har h�mtats från reviderade årsredovisningar. uppgifter-
na avseende �005 som presenteras i nedanstående tabeller �r h�mtade från årsredovisningen f�r 
�006 och �r ej reviderade. uppgifterna f�r perioden januari–september �008 och motsvarande 
period f�regående år �r h�mtade från Bolagets delårsrapport och �r ej reviderade. F�r ytterligare 
information om uppr�ttande av Net Entertainments koncernredovisning�� se avsnittet ”kommen-
tarer till den finansiella utvecklingen” på sid 31 i f�religgande noteringsdokument.
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FiNANSiEll  iNFOrMAtiON  
i SAMMANDrAg

rörElSEMArgiNAl 

r�relseresultat i f�rhållande till r�relsens int�kter 
under perioden.

ViNStMArgiNAl 

resultat efter finansiella poster i f�rhållande till 
r�relsens int�kter under perioden.

AVkAStNiNg På EgEt kAPitAl

Periodens resultat i f�rhållande till genomsnitt-
ligt eget kapital under perioden.

SOliDitEt 

Eget kapital vid periodens slut i procent av 
balansomslutningen vid periodens slut.

kASSAlikViDitEt 

Oms�ttningstillgångar i f�rhållande till kortfris-
tiga skulder inklusive f�reslagen men ej beslutad 
aktieutdelning.

rÄNtEBÄrANDE NEttOSkulD(+)/NEttOkASSA(–)

Nettot av r�nteb�rande avs�ttningar och skulder 
minus finansiella tillgångar inklusive likvida  
medel.

NEttOSkulDSÄttNiNgSgrAD (ggr) 

Nettot av r�nteb�rande avs�ttningar och skulder 
minus finansiella tillgångar inklusive likvida
medel dividerat med eget kapital.

rörElSEkAPitAl

Oms�ttningstillgångar exkl skattefordringar 
minus kortfristiga skulder exkl skatteskulder. 

gENOMSNittligt ANtAl ANStÄllDA 

Antalet anst�llda omr�knat till heltidstj�nster 
(årsarbetare).

ANtAl ANStÄllDA ViD PEriODENS Slut

Antalet anst�llda vid senaste månadens 
l�neutbetalningstillf�lle.

NYCkEltAlSDEFiNitiONEr rESultAt PEr AktiE 

resultat efter skatt i f�rhållande till genomsnitt-
ligt antal utestående aktier under perioden.

EgEt kAPitAl PEr AktiE 

Eget kapital i f�rhållande till antal utestående 
aktier vid periodens slut.

kASSAFlöDE PEr AktiE 

Periodens kassafl�de i f�rhållande till genom-
snittligt antal aktier under perioden.

utDElNiNg PEr AktiE 

genomf�rd utdelning.

gENOMSNittligt ANtAl utEStåENDE AktiEr

V�gt genomsnitt av antalet utestående aktier 
under perioden�� justerat f�r fondemission och
aktiesplit.

utEStåENDE ANtAl AktiEr 

Antal utestående aktier vid periodens slut�� 
justerat f�r fondemission och aktiesplit.

kONCErNENS kASSAFlöDESANAlYSEr

JANuAri–SEPtEMBEr
�008

JANuAri–SEPtEMBEr
�00�

�00� �006 �005

kassafl�de från den l�pande verksamheten 6� �65 �� �66 35 8�� 36 38� –1 03�

kassafl�de från investeringsverksamheten –1� �3� –� 46� –13 43� –18 561 4 3�8

kassafl�de från finansieringsverksamheten –�� 665 –� 88� –� 88� –� 88� –

F�r�ndring likvida medel �0 361 � �15 1� 551 � �3� 3 �8�

likvida medel vid periodens b�rjan �5 �15 13 053 13 053 5 535 � �46

kursdi��erens i likvida medel 411 88 311 –414 –

likvida medel vid periodens slut 46 68� �3 056 �5 �15 13 053 5 535

kONCErNENS NYCkEltAl

JANuAri–SEPtEMBEr
�008

JANuAri–SEPtEMBEr
�00�

�00� �006 �005

r�relsemarginal 40��0% 3���0% 38��3% 40���% �8��4%

Vinstmarginal 3���8% 3���1% 38��5% 3����% 35��4%

Avkastning på eget kapital 80��4% 118���% 13���6% �01���% 103��1%

Soliditet 68��3% 51���% 54���% �8��4% 3���1%

kassalikviditet �3����% 130��0% 15���0% 65��1% �����%

r�nteb�rande nettoskuld(+)/nettokassa(–) –46 68� –�3 056 –�5 �15 –13 053 –5 535

Nettoskulds�ttningsgrad (ggr) –0��6 –0��6 –0��5 –0��8 –0��5

r�relsekapital 36 381 18 �64 34 138 –� �01 3 4�5

genomsnittligt antal anst�llda 6� 60 60 43 3�

Anst�llda vid periodens slut �� 5� 6� 53 3�

resultat per aktie�� SEk 1��34 0��81 1��16 0���� 0��3�

Eget kapital per aktie�� SEk 1���8 0���� 1��34 0��41 0��31

kassafl�de per aktie�� SEk 0��53 0���5 0��33 0���0 0��08

utdelning per aktie�� SEk N/A N/A 0���5 0���5 0���5

genomsnittligt antal utestående aktier 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 ��0 3� 553 ��0

utestående antal aktier vid periodens slut 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 ��0 3� 553 ��0
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gruNDEr För kONCErNrEDOViSNiNgENS uPPrÄttANDE
r�kenskapsåret som avslutades den 31 december �00� var Net 
Entertainments f�rsta r�kenskapsår som fristående koncern. kon-
cernen har historiskt skapats via så kallade transaktioner under 
gemensam kontroll (”Common Control”) inom den gamla Bets-
son-koncernen�� vilket inneb�r att de bolag som var dotterbo-
lag till Net Entertainment NE AB per den 30 mars �00� och vars 
verksamhet historiskt anses tillh�ra koncernen har inkluderats i 
koncernredovisningen f�r j�mf�relseåren �006 och �005. Dot-
terbolagen på Malta tillf�rdes per den 1 januari �006 från andra 
bolag inom Betsson-koncernen. transaktionen skedde under ge-
mensam kontroll och till bokf�rda v�rden och ingen omv�rdering 
av tillgångar eller skulder har skett med anledning av detta. lika-
ledes omfattar koncernredovisningen inte dotterf�retag som vid 
ingången av �006 men inte l�ngre per den 30 mars �00� tillh�rde 
koncernen.

De si��ror f�r Net Entertainment-koncernen avseende �005 som 
presenteras i avsnittet ”Finansiell information i sammandrag” på 
sid ��–30 i f�religgande noteringsdokument har omr�knats i 
enlighet med international Financial reporting Standards (iFrS) 
i samband med uppr�ttande av koncernens årsredovisning f�r 
�006. Dessa si��ror återfinns i årsredovisningen f�r �006 och �r 
ej reviderade. reviderade si��ror avseende �005 återfinns i årsre-
dovisningen f�r �005 och �r uppr�ttade i enlighet med årsredo-
visningslagen och Bokf�ringsn�mndens Allm�nna råd. inga v�-
sentliga skillnader f�religger mellan årsredovisningen f�r �005�� 
vilken avser moderbolaget och �r uppr�ttad enligt svenska re-
dovisningsprinciper�� respektive koncernredovisningen f�r �005�� 
vilken återfinns i årsredovisningen f�r �006 och �r uppr�ttad en-
ligt iFrS�� som skulle g�ra uppgifterna f�r �005 som presenteras 
i detta noteringsdokument missvisande. F�r fullst�ndig historisk 
finansiell information�� se avsnittet ”handlingar inf�rlivade genom 
h�nvisning” på sid 63 i f�religgande noteringsdokument.

SEgMENtSrEDOViSNiNg
Då Net Entertainments int�kter och resultat i princip uteslutande 
genereras från en produkt�� CasinoModule��� utg�r denna Bolagets 
prim�ra segment. Net Entertainment till�mpar ingen geografisk 
segmentsuppdelning. Bolaget erbjuder produkter och tj�nster 
till speloperat�rer i många olika l�nder. Net Entertainment har 
inte tillgång till information om speloperat�rernas slutkunder 
(spelarna)�� varf�r Bolaget inte kan avg�ra från vilka geografiska 
områden int�kterna h�rstammar. Speloperat�rernas juridiska 
hemvist best�ms utifrån andra sk�l �n n�rhet till den lokala mark-
naden�� exempelvis utifrån g�llande lagstiftning�� skattem�ssiga 

eller andra sk�l. Att indela verksamheten i geografiska segment 
baserat på kundernas juridiska hemvist ger således inte relevant 
information. 

ÄNDrADE rEDOViSNiNgSPriNCiPEr
Aktiverade utvecklingskostnader har i koncernen tidigare brut-
toredovisats i resultatr�kningen som ett eget int�ktsslag eller po-
sitiv kostnad. Från och med andra kvartalet �008 redovisas dessa 
kostnader ist�llet netto f�rdelat på de kostnadsslag de h�rr�r från�� 
det vill s�ga som personalkostnader respektive �vriga r�relsekost-
nader. historiska j�mf�relsesi��ror f�r åren �005–�00� har omr�k-
nats i enlighet med denna princip. F�r år �00� har totalt � �6� 
tSEk aktiverats. Omr�kningen medf�r att personalkostnader 
har minskats med 8 145 tSEk respektive �vriga r�relsekostnader 
har minskats med 1 8�� tSEk i f�rhållande till årsredovisningen 
�00�. F�r år �006 har totalt 6 600 tSEk aktiverats. Omr�kningen 
medf�r att personalkostnader har minskats med 5 3�4 tSEk res-
pektive �vriga r�relsekostnader har minskats med 1 �06 tSEk i 
f�rhållande till årsredovisningen �006. F�r år �005 har totalt 3 653 
tSEk aktiverats. Omr�kningen medf�r att personalkostnader har 
minskats med � �85 tSEk respektive �vriga r�relsekostnader har 
minskats med 668 tSEk i f�rhållande till årsredovisningen �006�� 
från vilken si��rorna f�r år �005 �r h�mtade. F�r�ndringen har 
ingen påverkan annat �n på presentation och uppst�llning f�r 
koncernen f�re summeringen av r�relseresultatet�� vilket således 
�r opåverkat.

rörElSENS iNtÄktEr
Net Entertainments a���rs- och int�ktsmodell består i att Bolagets 
produkter licensieras till speloperat�rer som betalar en månatlig 
licensavgift till Bolaget. licensavgiften �r knuten till spelopera-
t�rens int�kter enligt en royaltymodell d�r Net Entertainment 
erhåller en andel av det spel�verskott som genereras hos opera-
t�ren. royalty utgår enligt en trappstegsmodell�� dock med en viss 
minimiavgift. Bolagets a���rs- och int�ktsmodell medf�r en storBolagets a���rs- och int�ktsmodell medf�r en stor 
ekonomisk skalbarhet. i det korta perspektivet har Bolaget inga 
r�rliga kostnader�� varf�r r�relsemarginalen på kort sikt �kar med 
�kade int�kter. På l�ngre sikt medf�r �kade int�kter dock en viss�� 
men begr�nsad�� kostnads�kning.

till f�ljd av den r�rliga int�ktsmodellen har Bolagets int�kter 
hela tiden �kat i takt med att nya kunder tillkommit och att be-
fintliga kunder �kat sin oms�ttning. int�kterna �r f�rhållandevis 
ok�nsliga f�r f�r�ndringar i den allm�nna konjunkturen och f�ljer 
ingen tydlig cykel. S�songsvariationerna under ett r�kenskapsår 
�r små�� d�r det andra och tredje kvartalet traditionellt sett har va-
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joriteten av Net Entertainments licenstagare. Bolagets fokusering 
på spel med ett h�gt underhållningsv�rde f�ll v�l ut�� vilket också 
avspeglades i licensint�kterna. 

under perioden januari–september �008 �kade r�relsens in-
t�kter med 4���� MSEk (motsvarande 50 procent) till 143��6 MSEk�� 
fr�mst till f�ljd av nya kunder och volymtillv�xt bland befintliga 
kunder. under perioden tecknades totalt 16 nya licensavtal och 
14 nya kunder driftsattes. under tredje kvartalet sades licensav-
talen upp med fyra mindre kunder som inte uppnått den minimi-
oms�ttning i kasinot som Bolaget kr�ver.

rESultAt
r�relseresultatet har stadigt �kat under åren �005–�008. Det 
fr�msta sk�let till resultatf�rb�ttringen �r den starka �kningen i 
r�relseint�kterna utan att r�relsekostnaderna �kat i samma takt. 

r�relseresultatet �kade under �005 till 18��3 MSEk. under året 
�kade r�relsemarginalen till �8��4 procent.

r�relseresultatet �kade under �006 med ����5 MSEk till 40��8 
MSEk (motsvarande 1�� procent). under året �kade r�relsemar-
ginalen med 1���5 procentenheter till 40��� procent.

r�relseresultatet �kade under �00� med ���8 MSEk till 50��6 
MSEk (motsvarande �4 procent). under året minskade r�relse-
marginalen med ���6 procentenheter till 38��3 procent. Marginal-
f�rs�mringen �00� f�rklaras fr�mst av kostnader f�rknippade 
med noteringen på NgM Equity samt l�pande kostnader f�r no-
teringen. 

rit något svagare ur int�ktssynpunkt. hittills under �008 upplever 
Bolaget att s�songse��ekterna varit l�gre �n under tidigare år. 

r�relsens int�kter f�r koncernen �kade under �005 till 64��� 
MSEk�� fr�mst till f�ljd av nya kunder (varav två st�rre kunder) och 
marknadstillv�xt. under �005 tecknades totalt elva nya licensavtal 
och sju nya spelkunder driftsattes samtidigt som marknaden f�r 
onlinespel i Europa v�xte med cirka 65 procent. 

r�relsens int�kter �kade under �006 med 35��0 MSEk (motsva-
rande 54 procent) till ����8 MSEk�� fr�mst till f�ljd av nya kunder 
(varav tre st�rre kunder) och marknadstillv�xt. under �006 teck-
nades totalt 16 nya licensavtal och 13 nya spelkunder driftsattes�� 
samtidigt som marknaden f�r onlinespel i Europa �kade med 
cirka 48 procent. under �005 startade Net Entertainment en stor 
satsning inom produktutveckling f�r att ytterligare st�rka Bola-
gets konkurrenskraft. De nya spel som lanserades under �005 och 
�006 uppvisade mycket goda int�kter. Detta�� tillsammans med 
marknadens tillv�xt och en fortsatt god inf�rs�ljning av licensav-
tal till nya kunder�� medf�rde en fortsatt god tillv�xt under �006 i 
takt med att �ldre spel fasades ut. 

r�relsens int�kter �kade under �00� med 3���� MSEk (motsva-
rande 3� procent) till 13���0 MSEk�� fr�mst till f�ljd av nya kunder 
(varav två st�rre kunder) och marknadstillv�xt. under �00� teck-
nades totalt 18 nya licensavtal och åtta nya spelkunder driftsat-
tes�� samtidigt som marknaden f�r onlinespel i Europa �kade med 
cirka �4 procent. licensint�kterna under året �kade som ett resul-
tat av en god underliggande marknadstillv�xt som gynnade ma-
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r�relseresultatet f�r perioden januari–september �008 �kade 
med ����0 MSEk till 5���4 MSEk (motsvarande 6� procent). under 
perioden �kade r�relsemarginalen med knappt 3 procentenheter 
till 3���� procent�� j�mf�rt med motsvarande niomånadersperiod 
under �00�.

Net Entertainments i s�rklass st�rsta kostnadspost avser per-
sonal och inhyrda konsulter. Vid utgången av september �008 
sysselsatte Net Entertainment �� anst�llda samt 30 underkonsul-
ter�� varav majoriteten arbetar inom spel- och systemutveckling. 
under �00� uppgick dessa kostnader till cirka 54��� (3���3 under 
�006 respektive �3��0 under �005) MSEk�� vilket motsvarar cirka 6� 
procent av koncernens r�relsekostnader under året.

En annan betydande kostnadspost avser avskrivningar på im-
materiella och materiella tillgångar�� vilka har �kat i takt med att 
investeringen i Net Entertainments CasinoModule� �kat. under 
�00� uppgick avskrivningarna till ���8 (4��4 respektive 3��5) MSEk. 
övriga kostnadsposter utg�rs fr�mst av kostnader f�r lokaler�� 
resekostnader�� marknadsf�ring samt kommunikation och inves-
tor relations. Dessa uppgick under �00� till 18��� (15��3 respektive 
1����) MSEk.

tillgåNgAr
Net Entertainments anl�ggningstillgångar utg�rs fr�mst av balan-
serade utgifter f�r utveckling av spel och spelsystem. D�rut�ver 
finns inventarier och utrustning i form av fr�mst datorer och serv-
rar f�r drift av spelsystem samt kontorsutrustning och m�bler. 

utgifter f�r utveckling aktiveras i den omfattning som dessa 
f�rv�ntas ge framtida ekonomiska f�rdelar. Enbart utgifter som 
uppstår inom ramen f�r utvecklingsfasen av onlinespelproduk-
ter�� spelsystem och spelplattformar aktiveras och tas upp som till-
gång från den tidpunkt beslut fattats om att fullf�lja projektet och 
det f�religger f�ruts�ttningar att g�ra det. Det redovisade v�rdet 
inkluderar utgifter f�r material�� k�pta tj�nster�� direkta utgifter f�r 
l�ner samt indirekta utgifter som kan h�nf�ras till tillgången på 
ett rimligt s�tt.

i balansr�kningen upptagna utvecklingskostnader �r upptagna 
till anska��ningsv�rde med avdrag f�r ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. V�rdering av projektens int�ktsgenererings-
f�rmåga g�rs l�pande i syfte att identifiera eventuellt nedskriv-
ningsbehov. till immateriella tillgångar h�r också f�rv�rvade 
spelavtal samt koncessioner och varum�rken. Dessa immateriella 
tillgångar redovisas i balansr�kningen till anska��ningsv�rde med 
avdrag f�r ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Samt-
liga immateriella tillgångar har begr�nsade nyttjandeperioder.

Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar baseras 
på ursprungliga anska��ningsv�rden minskat med ber�knat rest-
v�rde och med beaktande av gjorda nedskrivningar. Avskrivning 
sker linj�rt �ver tillgångens ber�knade ekonomiska livsl�ngd�� som 
uppgår till mellan tre och fem år. Datorer som anv�nds i utveck-
lingsarbetet kostnadsf�rs.

kONCErNENS EgEt kAPitAl OCh SkulDEr

tSEk �008-0�-30

kortfristiga r�nteb�rande skulder

   Mot borgen –

   Mot s�kerhet –

   Blancokrediter –

Summa –

långfristiga r�nteb�rande skulder

   Mot borgen –

   Mot s�kerhet –

   Blancokrediter –

Summa –

Eget kapital

   Aktiekapital 1 1�1

   övrigt tillskjutet kapital 34 �00

   reserver 3 3�6

   Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 3� 568

Summa �8 355

SuMMA EgEt kAPitAl OCh rÄNtEBÄrANDE SkulDEr �8 355

iNVEStEriNgAr
under �00� ber�knar Net Entertainment att investera cirka �0 
MSEk i egen utveckling samt cirka 10 MSEk i hårdvara och in-
ventarier. i stort sett samtliga investeringar kommer att ske i Bo-
lagets verksamhet i Malta. under �00� uppgick investeringarna i 
spel och spelplattformen till 10��1 (14��6 respektive 4��0) MSEk. F�r 
perioden januari–september �008 uppgick investeringsbeloppet 
till 11��5 (6���) MSEk.

investeringar i materiella anl�ggningstillgångar uppgick till 3��0 
MSEk �00� (4��5 respektive 1��8)�� av vilket i stort sett allt avsåg serv-
rar och �vrig spelst�djande utrustning f�r driften. F�r perioden 
januari–september �008 uppgick investeringsbeloppet till 1��5 
(���8) MSEk.

Samtliga investeringar har finansierats med egna medel. 
i Bolagets strategi f�r tillv�xt ingår f�retagsf�rv�rv som en t�nk-

bar m�jlighet. Sådana f�rv�rv kan komma att finansieras med så-
v�l egna finansiella medel som upplånat kapital samt egna aktier. 
Vidare finns m�jligheten att verksamheten finansieras med fr�m-
mande kapital i kombination med eget kapital.

EgEt kAPitAl OCh SkulDEr
Net Entertainment hade inga r�nteb�rande skulder varken vid ut-
gången av �00� eller vid utgången av september �008. F�rutom 
vanliga r�relseskulder hade Net Entertainment en nettoskuld till 
Betsson-koncernen�� som Net Entertainment ingick i fram till april 
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�00��� på �0��3 MSEk vid utgången av �006. Skulden reglerades  
under �00�. 

Eget kapital har �kat under �005–�008 med nettoe��ekten av 
periodens resultat och l�mnad utdelning. Per den 30 september 
�008 uppgick eget kapital till �8��4 MSEk�� motsvarande en soliditet 
om 68��3 procent.

Net Entertainments verksamhet och investeringar finansieras 
av kassafl�det från egna medel ur r�relsen. Behov av extern fi-
nansiering bed�ms endast komma att uppstå i samband med 
eventuella f�rv�rv. 

till f�ljd av att verksamheten genererar goda kassafl�den finns 
inom �verskådlig tid inget behov f�r Bolaget att uppta lån. Net 
Entertainment har av denna anledning f�r n�rvarande ingen mål-
s�ttning avseende Bolagets finansieringsstruktur.

kASSAFlöDE
kassafl�det från den l�pande verksamheten uppgick under �00� 
till 35��� (36��4 respektive –1��0) MSEk. F�r perioden januari–septem-
ber �008 uppgick kassafl�det från den l�pande verksamheten till 
63��0 (����3) MSEk. 

kassafl�det från investeringsverksamheten uppgick under �00� 
till –13��4 (–18��6 respektive 4��3) MSEk. F�r perioden januari–sep-
tember �008 uppgick kassafl�det från investeringsverksamheten 
till –1���� (–���5) MSEk. En st�rre del av investeringsaktiviteten av-
ser utgifter i immateriella tillgångar. F�rb�ttringen under �00� �r 
h�nf�rlig till den stora satsning på utveckling som skedde under 
�006.

kassafl�det från finansieringsverksamheten uppgick under 
�00� till –���� (–���� respektive 0) och avser utdelning till aktie-
�garna. F�r perioden januari–september �008 uppgick kassa-
fl�det från finansieringsverksamheten till –����� (–����) MSEk och 
avser utdelning till aktie�garna. utdelningen fastst�lldes till �5 
�re per aktie vid årsst�mman i april �008 j�mf�rt med �5 �re per 
aktie under �005 och �006. 

Vid utgången av september �008 uppgick koncernens likvida 
medel till 46��� MSEk (varav 4��� MSEk avsåg medel hållna f�r licens- 
tagares r�kning) och bestod av banktillgodohavanden. Enligt Bo-
lagets finanspolicy skall �verskottslikviditet placeras med h�gst 
sex månaders bindningstid och �5 procent av �verskottslikvidite-
ten skall placeras med en bindningstid kortare �n tre månader.

rörElSEkAPitAl
Net Entertainments r�relsekapitalbindning �r begr�nsad. Faktu-
rering av licensavgiften sker månadsvis i efterskott. kredittiden 
f�r kunder �r kort och uppgick i genomsnitt till 1� dagar under 
de senaste tolv månaderna. övriga kortfristiga fordringar utg�rs 
bland annat av skattefordringar.

Styrelsen f�r Net Entertainment anser att det befintliga r�rel-
sekapitalet �r tillr�ckligt f�r de aktuella behoven inom Net Enter-
tainment under minst den kommande tolvmånadersperioden.

VAlutAkurSEFFEktEr
koncernens resultat �r exponerat mot valutakursf�r�ndringar då 
merparten av int�kterna �r i euro (Eur) och merparten av kost-
naderna (transaktionsexponering) �r i svenska kronor (SEk). Net 
Entertainments nuvarande policy �r att inte s�kra v�rdef�r�nd-
ringar i valutakurser. 

resultatet påverkas också av valutakursf�r�ndringar n�r de 
utl�ndska dotterbolagens resultat r�knas om till svenska kro-
nor (omr�kningsexponering). Vidare påverkas koncernens egna 
kapital av valutakursf�r�ndringar n�r tillgångar och skulder i ut-
l�ndska dotterbolag r�knas om till svenska kronor (omr�knings-
exponering). 

kONCErNENS NEttOSkulDSÄttNiNg

tSEk �008-0�-30

likviditet

   kassa och bank 46 68�

   likvida medel1 –

   l�tt realiserbara v�rdepapper –

Summa 46 68�

kortfristiga fordringar –

kortfristiga skulder

   kortfristiga bankskulder –

   kortfristig del av långfristiga skulder –

   Andra kortfristiga skulder –

Summa –

kOrtFriStig NEttOSkulDSÄttNiNg –46 68�1���

långfristiga skulder

   långfristiga banklån –

   Emitterade obligationer –

   Andra långfristiga lån –

Summa –

NEttOSkulDSÄttNiNg –46 68�1���

1 Negativ nettoskulds�ttning inneb�r att Bolaget har en nettokassa 
(positiv kassa och inga skulder).
� Av koncernens likvida medel avser 4 868 tSEk medel hållna f�r licenstagares 
r�kning.
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F�r en teoretisk ber�kning av påverkan av en valutakursf�r-
�ndring i Eur/SEk på koncernens resultat f�re skatt�� se avsnittet 
”k�nslighetsanalys” nedan.

De utl�ndska dotterbolagen finansieras fr�mst genom eget ka-
pital och koncerninterna lån i moderbolagets hemvaluta�� svenska 
kronor (SEk). S�kring av eget kapital i utl�ndska dotterbolag g�rs 
f�r n�rvarande inte. kursdi��erensen från omr�kning av utl�ndska 
nettotillgångar redovisas direkt mot koncernens egna kapital.

SkAttESituAtiON
Net Entertainment bedriver sin verksamhet i Sverige och Malta. 
Verksamheten�� inklusive transaktioner mellan koncernbolagen�� 
bedrivs i enlighet med g�llande skattelagar�� skatteavtal och 
best�mmelser i de ber�rda l�nderna samt skattemyndigheternas 
krav�� såsom dessa tolkas av Net Entertainment. Net Entertainment 
�r�� såvitt Bolaget k�nner till�� f�r n�rvarande inte f�remål f�r någon 
typ av skattem�ssig granskning. 

koncernens e��ektiva skattesats påverkas prim�rt av hur resul-
tatet f�rdelar sig mellan Sverige och Malta. Från och med r�ken-
skapsåret �00� medf�rde en omstrukturering av koncernen att 
den e��ektiva skattesatsen reducerades kraftigt och uppgick till 
���6 procent. under �006 och �005 uppgick den e��ektiva skatte-
satsen till �8��5 procent respektive 33��0 procent. 

koncernens verksamhet på Malta har hittills varit undantagen 
från moms. tolkningen av aktuella maltesiska momsregler har 
�ndrats under �00� och den kan komma att påverka det malte-
siska dotterbolagets kostnader. Det �r i dagsl�get svårt att ha en 
entydig uppfattning om huruvida den �ndrade regeltolkningen 
kommer att få några kostnadse��ekter och i så fall hur stora dessa 
blir. Bolaget har i det maltesiska dotterbolaget st�llt reserver som 
bed�mts rimliga i f�rhållande till den os�kerhet som råder.

kÄNSlighEtSANAlYS
i nedanstående tabell redovisas de uppskattade isolerade e��ek-
terna av f�r�ndringar i vissa centrala parametrar. Analysen utg�r 
ett hypotetiskt r�kneexempel i syfte att belysa potentiella e��ekter 
av Bolagets viktigaste resultatpåverkande faktorer och skall inte 
tolkas som att dessa faktorer eller f�r�ndringara i faktorerna �r 
mer eller mindre troliga. Analysen tar ej heller h�nsyn till even-
tuella korrelationer mellan faktorerna samt att dessa kan påverka 
�ven andra poster.

PArAMEtEr/FAktOr FörÄNDriNg
uPPSkAttAD EFFEkt På �00� årS 

rESultAt FörE SkAtt

Personalkostnader +/– 10% +/– 3��6 MSEk

r�ntenivå +/– 1% +/– 0��1 MSEk

Valutakurs Eur/SEk +/– 10% +/– 10��6 MSEk

tENDENSEr
inga v�sentliga h�ndelser har intr���at vad g�ller Bolagets finan-
siella st�llning eller st�llning på marknaden sedan Bolagets del-
årsrapport f�r perioden januari–september �008 o��entliggjordes 
den 3 november �008.

De prim�ra drivkrafterna f�r Bolagets tillv�xt �r volymtillv�xt 
bland befintliga kunder samt tillskott av nya kunder. Net Enter-
tainment ser inga tendenser till en avmattning i tillv�xten på den 
europeiska marknaden f�r onlinespel�� som Bolaget bed�mer 
kommer att v�xa med mer �n �0 procent i genomsnitt per år un-
der de kommande två till tre åren. 

Net Entertainment k�nner inte till några andra tendenser�� os�-
kerhetsfaktorer eller eventuella h�ndelser som kan komma att ha 
en v�sentlig inverkan på Bolagets a���rsutsikter ut�ver vad som 
anges i avsnittet ”riskfaktorer” på sid 6–� i f�religgande note-
ringsdokument.
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StYrElSE�� lEDANDE BEFAttNiNgShAVArE OCh rEViSOrEr

rOlF BlOM
Styrelseordf�rande
F�dd 1�5� | invald �00�| invald �00�invald �00�

rolf Blom �r styrelseordf�rande 
i PBM Stress Medicine AB�� PBM 
Sweden AB�� Docco AB�� e-Capi-
tal AB samt styrelseledamot i 
Cherryf�retagen AB�� e-Capital 
utveckling AB och Proboxit 
Svenska AB. rolf Blom har under 
de senaste fem åren varit leda-
mot i Betsson AB (�00�–�008)�� 
ab1 Commercial Solutions AB 
(�003–�00�)�� C.N.S Systems AB 
(�001–�004)�� ab1 link�ping AB 
(�000–�00�)�� ab1 Consulting AB 
(�006–�00�)�� inMo healthclub 
AB (�004–�005) samt ledamot 
och suppleant i Cntxt Develop-
ment group AB (�000–�008). 
rolf Blom �r civilekonom från 
handelsh�gskolan vid g�te-
borgs universitet.

Aktieinnehav1: 460 000 B-aktier

Styrelse

VigO CArluND
Styrelseledamot
F�dd 1�46 | invald �008 | invald �008invald �008

Vigo Carlund �r styrelseord-
f�rande i tele� AB och korsn�s 
AB samt styrelseledamot i 
investment AB kinnevik och Aca-
demic Work Solutions AB. Vigo 
Carlund har under de senaste 
fem åren haft ett flertal uppdrag 
i ledning och styrelse inom 
kinnevik-koncernen�� bl a som 
VD f�r investment AB kinnevik 
(1���–�006)�� som styrelseord-
f�rande i Metro international 
S.A. (�003–�005)�� transcom 
Worldwide S.A. (�00�–�005) och 
korsn�s Packaging holding AB 
(1���–�005) samt som ledamot 
i Modern times group Mtg AB 
(�005–�00�). D�rut�ver har Vigo 
Carlund varit ledamot i Bergvik 
Skog AB (�004–�006). 

Aktieinnehav1: 3�0 000 B-aktier

FrEDrik ErBiNg
Styrelseledamot
F�dd 1�6� | invald �008 | invald �008invald �008

Fredrik Erbing �r verksam 
som A���rsområdeschef inom 
Acando AB. Fredrik har inga 
andra nuvarande uppdrag eller 
uppdrag som avslutats inom 
de senaste fem åren. Fredrik 
Erbing �r civilingenj�r från kth i 
Stockholm.

Aktieinnehav1: �0 000 B-aktier
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StYrElSE�� lEDANDE BEFAttNiNgS- 
hAVArE OCh rEViSOrEr

MikAEl gOttSChliCh
Styrelseledamot
F�dd 1�61 | invald �008 | invald �008 invald �008

Mikael gottschlich �r styrelse-
ledamot i Ckt Capital inkl 
dotterbolag samt ledamot och 
styrelseordf�rande i Sentat 
Asset Management AB. Mikael 
gottschlich har under de fem 
åren varit ledamot i Metpump 
AB (1���–�004)�� Arkivator AB 
(1��8–�004)�� Skanditek indus-
trif�rvaltning AB (1��8–�008)�� 
Ellen AB (�00�–�004)�� utM 
Svenska AB (�004)�� renat Vatten 
i Norden AB (�004)�� hunresearch 
AB (�004) samt i Powerwave 
technologies inc (�004–�006). 
Mikael gottschlich �r gymnasie-
ingenj�r.

Aktieinnehav1: 300 000 B-aktier

NiClAS ErikSSON
Styrelseledamot
F�dd 1�64 | invald �008| invald �008invald �008

Niclas Eriksson �r styrelseleda-
mot i Vasastaden holding AB�� 
Stigberget Fastighetsutveckling 
AB�� Vassholmen AB�� Extendere 
trading �� Services AB�� isogenica 
ltd samt styrelseordf�rande 
i kungstadens Fastighets AB. 
Niclas Eriksson har under de 
senaste fem åren varit ledamot 
i Modumatic AB (�004–�00�) 
samt styrelseordf�rande i ken-
more West Coast Fastighets 1 AB 
(�005–�006). Niclas Eriksson har 
en Ek. mag. i finansiell ekonomi.

Aktieinnehav1: –

1 Angivet aktieinnehav inkluderar innehav genom familj och via bolag och avser per den 16 december �008. ut�ver dessa innehav f�rekommer innehav 
i kapitalf�rs�kringar d�r styrelseledam�ter och ledande befattningshavare �r f�rmånstagare. 
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JOhAN öhMAN
VD och koncernchef
F�dd 1�6� | Anst�lld sedan �003| Anst�lld sedan �003Anst�lld sedan �003

Johan öhman tilltr�dde som 
VD f�r Net Entertainment i 
november �006. han har tidigare 
varit f�rs�ljningschef i Bolaget 
sedan �003. Johan öhman har 
lång erfarenhet från telekom-
industrin genom befattningar 
inom f�rs�ljning inom Erics-
son-koncernen och på Nortel 
Networks. Johan öhman har en 
civilekonomexamen från lunds 
universitet.

Johan öhman �r styrelseord-
f�rande i dotterbolaget Net 
Entertainment Malta ltd men 
har d�rut�ver inga �vriga nuva-
rande uppdrag. Johan öhman 
har under de senaste fem åren 
varit suppleant i Aciago AB 
(�004–�00�).

Aktieinnehav1: � �00 B-aktier

ledande befattningshavare

BErtil JuNgMAr
CFO
F�dd 1�61 | Anst�lld sedan �008 | Anst�lld sedan �008Anst�lld sedan �008

Bertil Jungmar har en gedigen 
finansiell bakgrund med 14 års 
erfarenhet från revision�� redo-
visning och a���rsrådgivning 
från Deloitte och Pricewater-
houseCoopers i Sverige och 
uSA. Bertil Jungmar har d�refter 
varit verksam som CFO på karo 
Bio under �001–�00� och senast 
på PAN Vision under �00�–�008. 
Bertil Jungmar har en fil. kand. 
i f�retagsekonomi från Stock-
holms universitet.

Bertil Jungmar har under de 
senaste fem åren varit ledamot 
i flera dotterbolag inom Pan 
Vision holding AB (�00�–�008)�� 
kF Media utveckling AB 
(�00�–�008) och karo Bio 
research AB (�001–�008) samt 
suppleant i Norstedts Ordbok AB 
(�00�–�008).

Aktieinnehav1: –

MAthiAS CrONA
Strategy �� Business Director
F�dd 1��4 | Anst�lld sedan �008

Mathias Crona har erfarenhet 
från den finansiella sektorn och 
a���rsutvecklingsfrågor genom 
befattningar inom corporate 
banking och corporate finance 
på Citibank i Stockholm och 
goldman Sachs i london�� samt 
från Concordia Bus och kom-
mer senast från en tj�nst som 
managementkonsult på Boston 
Consulting group. Mathias
Crona har en civilekonomexa-
men från Stockholms univer-
sitet.

Mathias Crona �r suppleant i 
g�ran �� louise Crona AB. under 
den senaste femårsperioden har 
Mathias Crona varit ledamot i 
Swebus BusCo AB (�004–�00�).

Aktieinnehav1: –

StYrElSE�� lEDANDE BEFAttNiNgS- 
hAVArE OCh rEViSOrEr
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NiklAS FErM
CtO/head of Development
F�dd 1�66 | Anst�lld sedan �00� | Anst�lld sedan �00�Anst�lld sedan �00�

Niklas Ferm har lång erfarenhet 
från utveckling av mjukvaru-
produkter och har tidigare 
varit verksam i olika chefs- och 
ledarroller inom utveckling och 
it-management�� bland annat på 
Front Capital Systems�� Capital-
C�� l�nsf�rs�kringar�� iCA och 
Swedbank. Niklas Ferm har en 
civilingenj�rsexamen från kth i 
Stockholm.

Niklas Ferm har under de sen-
aste fem åren varit suppleant 
i it-gruppen i Stockholm AB 
(1��5–�004).

Aktieinnehav1: 6 000 B-aktier

JONAS liNDE
head of it Operations 
(tillf�rordnad)
F�dd 1�68 | konsultuppdrag | konsultuppdrag konsultuppdrag 
sedan �008

Jonas linde har tidigare som 
konsult arbetat i en rad av 
Sveriges st�rsta driftsorganisa-
tioner med allt ifrån konsolider-
ings- till f�r�ndringsprojekt i 
roller som arkitekt�� projektledare 
och chef. Jonas linde har en 
civilingenj�rsexamen ifrån luleå 
tekniska universitet.

Jonas linde har under de 
senaste fem åren varit ledamot i 
init AB (�004–�005) och i Sanoj 
Data AB (1��8–�006). 

Aktieinnehav1: –

FrEDrik PEtErSSON
Product Owner Manager
F�dd 1��1 | Anst�lld sedan �008

Fredrik Petersson har en 
bakgrund från finansmarknaden 
och har fr�mst varit verksam 
inom finansiell information på 
bland annat Waymaker�� Obser-
ver och OMX. han har mångårig 
erfarenhet av produktledning i 
olika chefs- och ledarroller��  
senast från kortbetalnings- 
industrin (Payzone). Fredrik 
Petersson har studerat stats-
vetenskap och internationella 
relationer vid uppsala univer-
sitet samt vid university of texas�� 
Austin�� uSA.

Fredrik Petersson har inga andra 
nuvarande uppdrag eller upp-
drag som avslutats inom de 
senaste fem åren.

Aktieinnehav1: 4 000 B-aktier

DANiEl liNDBErg
Sales Director
Net Entertainment Malta ltd
F�dd 1��� | Anst�lld sedan �006

Daniel lindberg har en bakgrund 
inom f�rs�ljning från bl a 
positioner som Account Ma-
nager inom tDC Song under 
�00�–�005 och Netnet under 
1��8–�00�. Daniel lindberg �r 
utbildad marknadsekonom vid 
ihM Business School.

Daniel lindberg har inga andra 
nuvarande uppdrag eller upp-
drag som avslutats inom de 
senaste fem åren.

Aktieinnehav1: � 500 B-aktier

StYrElSE�� lEDANDE BEFAttNiNgS- 
hAVArE OCh rEViSOrEr

1 Angivet aktieinnehav inkluderar innehav genom familj och via bolag och avser per den 16 december �008. ut�ver dessa innehav f�rekommer innehav i kapi-
talf�rs�kringar d�r styrelseledam�ter och ledande befattningshavare �r f�rmånstagare. 



40 NEt ENtErtAiNMENt | NOtEriNgSDOkuMENt �008

öVrigA uPPlYSNiNgAr AVSEENDE StYrElSEN 
OCh lEDANDE BEFAttNiNgShAVArE
Styrelseledam�terna �r valda f�r tiden intill årsst�mman �00�. 
inga s�rskilda �verenskommelser finns med st�rre aktie�gare�� 
kunder�� leverant�rer eller andra parter enligt vilka styrelseleda-
m�ter eller ledande befattningshavare har valts eller tillsatts. 
ut�ver avgångsvederlag f�r ledande befattningshavare (se ”l�-
ner�� ers�ttningar och revisionsarvoden” på sid 43 i f�religgande 
noteringsdokument) har inga avtal har slutits med Bolaget om 
f�rmåner efter det att uppdraget avslutats.

under �008 har ledningsgruppen f�r Net Entertainment f�r-
st�rkts med ett antal nyckelpersoner. Fredrik Petersson tilltr�dde 
som Product Owner Manager i augusti �008. Bertil Jungmar till-Bertil Jungmar till-
tr�dde som CFO och Mathias Crona tilltr�dde som Strategy �� Bu-Mathias Crona tilltr�dde som Strategy �� Bu-
siness Director i september �008. Jonas linde utsågs på konsult-
basis till tillf�rordnad head of it Operations i oktober �008.

ingen av Bolagets styrelseledam�ter eller ledande befattnings-
havare har under de senaste fem åren (i) d�mts i bedr�gerirelate-
rade mål�� (ii) varit st�llf�retr�dande i bolag som f�rsatts i konkurs 
eller tvångslikvidation eller varit inblandat i konkursf�rvaltning�� 
(iii) varit f�remål f�r anklagelser eller sanktioner av myndigheter 
eller godk�nda yrkessammanslutningar eller (iv) f�rbjudits av 
domstol att ingå som medlem av ett bolags lednings- eller kon-
trollorgan.

inga familjeband f�religger mellan Bolagets styrelseledam�ter 
och ledande befattningshavare. Ej heller f�religger några intresse-
konflikter�� varvid styrelseledam�ters och ledande befattningsha-
vares privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen.

Samtliga styrelseledam�ter och ledande befattningshavare nås 
genom kontakt med Net Entertainments huvudkontor.

rEViSOrEr
Vid årsst�mman den 10 april �008 valdes Deloitte AB till Bolagets 
revisor f�r tiden intill årsst�mman �01�. huvudansvarig revisor 
�r ther�se kjellberg�� auktoriserad revisor och medlem i FAr SrS 
sedan 1���. ther�se kjellberg har tidigare erfarenhet från revision 
i noterade bolag.

Bolagets tidigare revisor avseende r�kenskapsåren �000–�00� 
har varit gunnar liljedahl�� Ernst �� Young AB�� Box 401��� �04 0� 
umeå. gunnar liljedahl �r auktoriserad revisor och medlem i FAr 
SrS sedan 1�83. 

StYrElSE�� lEDANDE BEFAttNiNgS- 
hAVArE OCh rEViSOrEr
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BOlAgSStYrNiNg

SVENSk kOD För BOlAgSStYrNiNg
Bolagsstyrningen i Net Entertainment regleras såv�l av praxis som 
av regler. regelverket består av aktiebolagslagen�� Svensk kod f�r 
bolagsstyrning (”koden”)�� NASDAQ OMX Stockholms noterings-
krav såsom angivna i ”regelverk f�r emittenter” samt de interna 
instruktioner och policydokument som Bolaget har uppr�ttat och 
fastst�llt.

Aktiebolagslagen innehåller grundl�ggande regler om ett ak-
tiebolags organisation. koden syftar till att utg�ra v�gledande 
regler f�r god bolagsstyrning och kompletterar lagstiftningen på 
ett antal områden d�r den st�ller h�gre krav. koden m�jligg�r 
dock f�r bolagen att avvika från reglerna om det i ett enskilt fall 
f�r bolaget kan anses leda till b�ttre bolagsstyrning (enligt prin-
cipen ”f�lj eller f�rklara”).

Från och med den 1 juli �008 skall koden till�mpas av samtliga 
svenska bolag vars aktier �r upptagna till handel på en reglerad 
marknad. övergångsregler f�r de bolag som f�re den 1 juli �008 
inte omfattats av kraven i koden�� vilket �r fallet f�r Net Entertain-
ment�� anger att koden skall till�mpas så snart som m�jligt och 
senast i samband med f�rsta årsst�mman som hålls efter den 1 
januari �00�. Net Entertainment avser att till�mpa koden i sin hel-
het senast i samband med årsst�mman �00�. Om Bolaget finner 
att en viss regel eller rekommendation i koden inte �r l�mplig 
att f�lja med h�nsyn till Net Entertainments speciella omst�ndig-
heter kan Bolaget komma att avvika från denna regel. Bolaget 
kommer då att tydligt redovisa avvikelsen och f�rklara motivet 
till denna. 

StYrElSENS ArBEtE
Styrelsen f�r Net Entertainment består av fem st�mmovalda le-
dam�ter. Samtliga ledam�ter �r oberoende i f�rhållande till såv�l 
Bolaget och dess ledning som st�rre aktie�gare.1

Styrelsen i Net Entertainment har en strategiskt styrande roll 
och ansvarar f�r att den verkst�llande ledningen genomf�r av 
styrelsen fattade beslut�� samt utg�r en kontrollfunktion och har 
ett informationsansvar f�r att s�kerst�lla att en korrekt bild ges till 
marknaden av Bolaget och dess finansiella st�llning.

i styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastst�lla verksam-
hetsmål och strategi samt att d�rvid årligen besluta om a���rs- och 
marknadsplan samt budget f�r n�stkommande verksamhetsår. 
Vidare beslutar styrelsen g�llande v�sentliga policies och v�sent-
liga avtal�� st�rre investeringar samt prognoser.

Styrelsen arbetar efter en fastst�lld skriftlig arbetsordning�� vil-
ken reglerar frekvens och dagordning f�r styrelsem�ten�� distribu-
tion av material till sammantr�den�� �renden att f�rel�gga styrel-
sen f�r beslut samt reglerar arbetsf�rdelningen mellan styrelsen�� 
styrelsens ordf�rande och verkst�llande direkt�ren och definierar 
verkst�llande direkt�rens befogenheter. Styrelsens ordf�rande 
f�rbereder styrelsem�tena tillsammans med verkst�llande di-
rekt�ren. Verkst�llande direkt�ren rapporterar vid varje ordinarie 
styrelsem�te om Bolagets finansiella utveckling.

ut�ver konstituerande styrelsem�te i direkt anslutning till års-
st�mman har styrelsen under �00� hållit sex ordinarie samman-
tr�den och 1� extra m�ten. huvudpunkter vid ordinarie styrelse-
m�ten under �00� har varit beslut om vision�� a���rsid��� finansiella 
mål�� strategi och verksamhetsplan�� budget�� skattefrågor samt 
godk�nnande av årsredovisning. huvudpunkter vid extra styrel-
sem�ten har framf�rallt varit relaterade till potentiella f�rv�rv. Vid 
årsst�mman �008 uttr�dde fyra ledam�ter ur styrelsen och fyra 
ledam�ter nyvaldes. D�rtill nyvaldes en styrelsesuppleant. rolf 
Blom omvaldes och utsågs till ordf�rande av årsst�mman. SomSom 
en del av Bolagets anpassning till koden har styrelsesuppleanten 
uttr�tt ur styrelsen under november �008. under innevarande årunder innevarande år 
har styrelsen hittills hållit åtta ordinarie sammantr�den inklusive 
konstituerande m�te�� samt åtta extra m�ten. huvudpunkter vid 
ordinarie styrelsem�ten under �008 har varit strategi f�r tillv�xt 
genom f�rv�rv�� godk�nnande av delårsrapporter�� beslut om ans�-
kan om notering av Bolagets aktier vid NASDAQ OMX Stockholm�� 
upphandling av revisor�� bolagsstyrningsfrågor med anledning av 
implementering av Svensk kod f�r bolagsstyrning samt skattefrå-
gor. huvudpunkter vid extra styrelsem�ten under �008 har fram-
f�rallt varit relaterade till potentiella f�rv�rv samt processen f�r 
notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

iNtErNkONtrOll
Styrelsen f�r Net Entertainment �r ytterst ansvarig f�r den interna 
kontrollen i Bolaget. koden st�ller krav på att styrelsen uppr�ttar 
en årlig beskrivning av de viktigaste inslagen i Bolagets system 
f�r intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella 
rapporteringen. Beskrivningen utg�rs av en bolagsstyrningsrap-
port som bifogas årsredovisningen. i bolag som inte har en s�r-
skild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen årligen 
utv�rdera behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av 
den interna kontrollen motivera sitt st�llningstagande. i Net En-

1 Med st�rre aktie�gare avses h�r aktie�gare som innehar mer �n 10 procent av r�sterna eller kapitalet i Bolaget. 
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BOlAgSStYrNiNg

tertainment finns ingen sådan s�rskild granskningsfunktion. Det 
�r styrelsens bed�mning att behovet av en sådan funktion i ett 
f�retag av Net Entertainments storlek �r begr�nsat och att inr�t-
tandet av en s�rskild granskningsfunktion inte �r f�rsvarligt ur 
kostnadssynpunkt. ist�llet finns inbyggda kontrollelement i de 
olika processer som f�rekommer i Bolaget med syfte att st�rka 
den interna kontrollen. 

En vedertagen definition (h�mtad ur ”internal Contol – integra-
ted Framework”) av intern kontroll �r en process genom vilken 
styrelsen�� ledningen och anst�llda med rimlig grad av s�kerhet 
kan s�kerst�lla att f�ljande mål uppnås: 

EN EFFEktiV OCh ÄNDAMålSENlig VErkSAMhEt 

iNkluSiVE SkYDD AV tillgåNgAr

EN tillFörlitlig FiNANSiEll rAPPOrtEriNg

EFtErlEVNAD AV tillÄMPligA lAgAr OCh FörOrDNiNgAr�� 
SAMt iNtErNA rEgElVErk

Vid utformning av processer �r det av stor vikt att beakta kon-
trollmilj�n och �ven g�ra en riskbed�mning. En v�l utformad 
intern kontroll skapar inte bara f�ruts�ttningar f�r en tillf�rlitlig 
finansiell rapportering�� utan bidrar sannolikt �ven till en sund och 
hållbar verksamhet med h�gre l�nsamhet som f�ljd. Arbetet med 
utformandet av interna processer och uppf�ljning av dessa pågår 
kontinuerligt inom Net Entertainment och blir viktigare i takt med 
Bolagets tillv�xt.

FiNANSiEll uPPFölJNiNg OCh rAPPOrtEriNg
Verkst�llande direkt�ren ansvarar f�r att varje månad skicka en 
skriftlig rapport till styrelsen. Månadsrapporten innehåller en 
kort beskrivning av v�sentliga h�ndelser under månaden�� resul-
tatr�kning�� ekonomiska nyckeltal samt en skriftlig kommentar till 
utfallet. 

Styrelsen i sin helhet ansvarar f�r avgivandet av Bolagets del-
årsrapporter. 

ErSÄttNiNgSutSkOtt
Styrelsen har under �008 inr�ttat ett ers�ttningsutskott som 
består av samtliga fem styrelseledam�ter. Styrelsens ordf�rande 
�r utskottets ordf�rande. Ers�ttningsutskottet handhar frågor av-
seende ledande befattningshavares ers�ttningar och f�rmåner�� 
inklusive verkst�llande direkt�ren. Ers�ttningskommitt�n bereder 
ers�ttningsfrågor f�r styrelsebeslut och fattar beslut i ers�ttnings-
frågor av mindre vikt. Styrelsen beslutar �ven i principfrågor 
r�rande ers�ttning till ledande befattningshavare och l�nen f�r 
verkst�llande direkt�ren.

n

n

n

rEViSiONSutSkOtt
Styrelsen har under �008 inr�ttat ett revisionsutskott som består 
av samtliga fem styrelseledam�ter. Styrelsens ordf�rande �r ut-
skottets ordf�rande. revisionsutskottet ansvarar f�r att kvalitets-
s�kra Bolagets finansiella rapportering och f�r arbeten som r�r 
Net Entertainments interna kontroll. revisionsutskottet svarar 
�ven f�r styrelsens l�pande kommunikation med Bolagets reviso-
rer�� fastst�llande av riktlinjer f�r vilka tj�nster som skall upphand-
las av revisorer ut�ver revision�� utv�rdering av revisionsinsatsen�� 
bitr�de till valberedningen vid framtagande av f�rslag till revisor 
samt arvodering av revisionsinsatsen. revisionsutskottet har hit-
tills under �008 haft ett sammantr�de.

POliCYDOkuMENt
F�r att tydligg�ra Bolagets interna riktlinjer och riktlinjer i f�rhål-
lande till aktie�gare och andra externa intressenter har ett antal 
policydokument uppr�ttats med avseende på viktiga områden. 
Policydokumenten bidrar i olika utstr�ckning till tillskapande och 
uppr�tthållande av kontrollmilj�n inom Bolaget. 

Bland de mer framtr�dande policydokumenten kan n�mnas:
 

utDElNiNgSPOliCY – anger riktlinjer f�r utdelning till 
aktie�garna 
POliCY För hANDEl i BOlAgEtS AktiEr – anger restriktioner som 
�r till�mpliga i vissa situationer avseende styrelseledam�ters 
och anst�lldas handel i Bolagets aktier
iNFOrMAtiONSPOliCY – anger riktlinjer av vem och hur uttalan-
den f�r Bolagets r�kning får g�ras 
EkONOMihANDBOk iNkluSiVE FiNANSPOliCY – anger hur ekono-
miska frågor�� redovisning�� rapportering�� ink�p och andra 
transaktioner utf�rs i Bolaget
it-POliCY – anger hur frågor och resurser r�rande informa-
tionsteknologi hanteras inom Bolaget�� till exempel teknisk 
standard�� s�kerhet och kommunikation

Avseende riktlinjer f�r de anst�llda i Net Entertainment har Bola-
get uppr�ttat en kompetensutvecklingspolicy�� j�mst�lldhetspo-
licy�� alkohol-�� drog- och spelpolicy�� krishanteringspolicy samt en 
resepolicy.

Samtliga policydokument har fastst�llts av styrelsen som också 
ansvarar f�r att innehållet i policydokumenten uppdateras vid 
behov. utdelningspolicy�� policy f�r handel i Bolagets aktier samt 
informationspolicy fastst�lls årligen vid styrelsens konstituerande 
m�te.

n

n

n

n

n
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iNStruktiON För VD
Styrelsen har utarbetat och fastst�llt en instruktion avseende verk-
st�llande direkt�rens (VDs) uppgifter och ansvarsområden samt 
åtaganden gentemot styrelsen. VD �r ansvarig f�r att inom ramen 
f�r aktiebolagslagen�� Bolagets a���rsplan�� VD-instruktionen samt 
�vriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar�� leda och 
utveckla Bolaget samt handha den l�pande f�rvaltningen av Bo-
lagets angel�genheter. i det interna arbetet skall VD bland annat 
�vervaka att Bolagets organisation �r a���rsm�ssig och e��ektiv�� 
tillse att den interna kontrollen �r �ndamålsenlig och e��ektiv�� im-
plementera Bolagets strategi och mål samt bearbeta och f�reslå 
kvalitativa och kvantitativa mål f�r Bolagets olika a���rsenheter. 
gentemot styrelsen skall VD fortl�pande och inf�r varje ordinarie 
styrelsem�te uppr�tta�� sammanst�lla och framl�gga uppgifter 
som styrelsen efterfrågar vid bed�mning av Bolagets ekonomiska 
situation�� såsom rapporter�� nyckeltal och kommentarer�� f�rslag till 
a���rsplan�� marknadsplan�� budget�� prognoser�� bokslut och årsre-
dovisning.

VAlBErEDNiNg
Vid årsst�mman den 10 april �008 fattades beslut om inr�ttande 
av en valberedning�� med uppgift att inf�r kommande årsst�mma 
l�mna f�rslag till val av styrelseledam�ter. Valberedningen skall 
bestå av l�gst tre ledam�ter och skall representera Net Entertain-
ments st�rre aktie�gare. i oktober �008 utsågs Per hamberg (re-
presenterande familjerna hamberg och kling) och Martin larsson 
(respresenterande familjerna Eriksson�� lundstr�m och knutsson 
samt sig sj�lv) att j�mte styrelsens ordf�rande rolf Blom ingå i 
valberedningen inf�r årsst�mman �00�. Ordf�rande i valbered-
ningen �r Per hamberg.

löNEr�� ErSÄttNiNgAr OCh rEViSiONSArVODEN
ErSÄttNiNg till StYrElSEN OCh 
lEDANDE BEFAttNiNgShAVArE
årsst�mman beslutar om ers�ttning till styrelseledam�ter. Vid års-
st�mman den 10 april �008 beslutades att arvode till styrelsen f�r 
tiden intill årsst�mman �00� skall utgå med sammanlagt 1 �10 
tSEk�� varav 400 tSEk till styrelsens ordf�rande�� 180 tSEk vardera 
till �vriga styrelseledam�ter samt �0 tSEk till styrelsesuppleanten. 
Som en del av Bolagets anpassning till koden har styrelsesup-
pleanten uttr�tt ur styrelsen under november �008. under �00�under �00� 
utgick styrelsearvode om sammanlagt 6�3 tSEk�� varav ��5 tSEk 
till styrelsens ordf�rande och 11� tSEk vardera till �vriga styrel-
seledam�ter.

Ers�ttning till verkst�llande direkt�ren och �vriga ledande 
befattningshavare utg�rs av grundl�n�� r�rlig ers�ttning�� �vriga 
f�rmåner samt pension. Den fasta l�nen ompr�vas varje år och 
skall beakta den anst�lldes erfarenhet och ansvarsområden. 
Den r�rliga ers�ttningen �r beroende av individens uppfyllelse 
av kvantitativa och kvalitativa mål. Avseende den verkst�llande 
direkt�ren kan den r�rliga ers�ttningen uppgå till h�gst tio må-
nadsl�ner och pensionsavs�ttningar uppgå till h�gst 33 procent 
av grundl�nen plus engångsbelopp. Avseende �vriga ledande 
befattningshavare varierar den r�rliga ers�ttningen beroende 
på befattning och anst�llningsvillkor och kan som h�gst uppgå 
till 85 procent av grundl�nen. Pensionsavs�ttningar kan uppgå 
till h�gst 33 procent av grundl�nen. övriga f�rmåner avser sjuk-
vårdsf�rs�kring. Avseende verkst�llande direkt�ren f�religger en 
�msesidig upps�gningstid om sex månader. Vid upps�gning från 
Net Entertainments sida �ger verkst�llande direkt�ren r�tt till av-
gångsvederlag motsvarande tolv månaders l�n. Avseende �vriga 
ledande befattningshavare varierar upps�gningstiden mellan tre 
till sex månader.

under �00� utgick ers�ttning till verkst�llande direkt�ren om 
totalt 1 �0� tSEk�� varav 400 tSEk utgjorde r�rlig ers�ttning�� samt 
pensionf�rmåner om 600 tSEk. Avseende �vriga ledande befatt-
ningshavare utgick ers�ttning under �00� om sammanlagt � 13� 
tSEk samt pensionsf�rmåner om sammanlagt �43 tSEk.

ErSÄttNiNg till rEViSOrEr
Ers�ttning till Bolagets revisorer utgår enligt l�pande r�kning. 
under �00� utgick ers�ttning till Bolagets tidigare revisor gun-
nar liljedahl�� Ernst �� Young AB�� med 3�8 tSEk�� varav �4 tSEk 
avsåg andra uppdrag �n revisionsuppdrag. D�rut�ver har andra 
revisionsbolag under �00� erhållit ers�ttning om �4 tSEk f�r ut-
f�rda uppdrag�� bland annat avseende revision av dotterbolagen 
i Malta.

iNCitAMENtSPrOgrAM
ut�ver r�rliga ers�ttningsdelar avseende ledande befattningsha-
vare som beskrivs ovan har Net Entertainment ett bonusprogram 
som omfattar samtliga anst�llda som inte uppb�r r�rlig ers�ttning 
baserad på individuell prestation. Bonusprogrammet omfattar en 
r�rlig kontant ers�ttning som utbetalas på årsbasis i f�rhållande 
till koncernens resultatutveckling. incitamentsprogram baserade 
på aktier eller aktierelaterade instrument f�rekommer inte.
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AktiEkAPitAl
Aktiekapitalet i Net Entertainment uppgår till 1 1�0 566��85 SEk�� 
f�rdelat på 5 610 000 aktier av serie A med tio r�ster per aktie och 
33 �43 �16 aktier av serie B med en r�st per aktie. totalt uppgår 
antalet aktier till 3� 553 �16�� med ett kvotv�rde om cirka 0��03 SEk 
per aktie. innehavare av aktier av serie A �ger r�tt att�� inom ramen 
f�r det h�gsta antalet aktier av serie B som får utges enligt bolags-
ordningen�� genom skriftlig framst�llan till styrelsen omvandla en 
eller flera aktier av serie A till aktier av serie B. Samtliga aktier �r 
fullt inbetalda och ger lika r�tt till andel i Net Entertainments till-
gångar och resultat. Vid en eventuell likvidation har aktie�gare 
r�tt till andel av �verskott i f�rhållande till det antal aktier som 
aktie�garen innehar.

Net Entertainments aktier �r ej f�remål f�r erbjudande som 
l�mnats till f�ljd av budplikt�� inl�senr�tt eller l�sningsskyldighet. 
Bolagets aktier har ej varit f�remål f�r o��entligt uppk�pserbju-
dande under innevarande eller f�regående r�kenskapsår.

Net Entertainments aktier har utgivits i enlighet med svensk 
lagstiftning och �r denominerade i svenska kronor (SEk). Aktierna 
�r registrerade i elektronisk form i enlighet med avst�mningsf�r-
behåll i bolagsordningen och kontof�rs av VPC AB�� Box �8���� 
103 �� Stockholm. Aktiebrev utf�rdas ej.

tECkNiNgSOPtiONEr OCh kONVErtiBlA SkulDEBrEV
Det finns inga utestående teckningsoptioner i Bolaget. Net Enter-
tainment har ej heller utst�llt konvertibla skuldebrev.

BEMYNDigANDEN
BEMYNDigANDE AVSEENDE NYEMiSSiON
Vid årsst�mman den 10 april �008 bemyndigades styrelsen f�r 
Net Entertainment att under tiden l�ngst intill n�stkommande 
årsst�mma�� vid ett eller flera tillf�llen och med eller utan f�retr�-
desr�tt f�r Bolagets befintliga aktie�gare�� fatta beslut om nyemis-

sion av sammanlagt h�gst 4 000 000 aktier av serie B mot kontant 
betalning och/eller med best�mmelse om apport eller kvittning 
eller eljest med villkor. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo 
motsvarar detta en utsp�dningse��ekt om cirka 10��1 procent av 
aktiekapitalet och cirka 4��4 procent av r�sterna i Bolaget. Sk�let 
till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktie�garnas 
f�retr�desr�tt �r att på ett tidse��ektivt s�tt m�jligg�ra finansie-
ring i samband med f�retagsf�rv�rv.

BEMYNDigANDE AVSEENDE åtErköP 
OCh AVYttriNg AV EgNA AktiEr
Vid årsst�mman den 10 april �008 bemyndigades styrelsen f�r 
Net Entertainment att fatta beslut om att f�rv�rva sammanlagt så 
många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte �ver-
stiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. F�rv�rv skall ske på 
reglerad marknad d�r aktier i Bolaget finns noterade och får en-
dast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet 
eller genom ett f�rv�rvserbjudande riktat till samtliga aktie�gare. 
Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av 
aktier i Bolaget som likvid vid f�rv�rv av f�retag eller verksamhet. 
Avyttring skall ske till ett pris motsvarande aktiens b�rskurs vid 
�verlåtelsetillf�llet. Avyttring av aktier skall �ven kunna ske f�r 
att finansiera sådant f�rv�rv�� varvid avyttring av aktier skall ske på 
reglerad marknad d�r aktier i Bolaget finns noterade och skall ske 
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

utDElNiNgSPOliCY
Styrelsens ambition �r att Net Entertainments ordinarie utdel-
ning skall v�xa i takt med Bolagets resultat per aktie�� med h�nsyn 
tagen till Bolagets långsiktiga kapitalbehov. Ambitionen �r dock 
att utdelningen skall uppgå till minst 50 procent av nettovinsten 
efter skatt�� sedan h�nsyn tagits till Bolagets långsiktiga kapital-
behov.

AktiEkAPitAlEtS utVECkliNg

år trANSAktiON
FörÄNDriNg AV 

ANtAlEt A-AktiEr
FörÄNDriNg AV 

ANtAlEt B-AktiEr
tOtAlt ANtAl 

A-AktiEr
tOtAlt ANtAl 

B-AktiEr
FörÄNDriNg AV 

AktiEkAPitAlEt�� SEk
tOtAlt 

AktiEkAPitAl�� SEk
kVOtVÄrDE 

PEr AktiE�� SEk

1��6 Bolagets bildande 1 000 – 1 000 – 100 000��00 100 000��00 100��00
�000 Nyemission och nedst�mpling

av kvotv�rde
�0 408 1�3 – �0 40� 1�3 – ��0 456��15 1 0�0 456��15 0��05

�006 Split 5:3 13 606 08� – 34 015 �05 – – 1 0�0 456��15 0��03

�006 Fondemission 5 538 515 – 3� 553 ��0 – 166 155��45 1 186 611��60 0��03

�006 inf�rande av två aktieslag �1 485 33 �43 ��0 5 610 000 33 �43 ��0 – 1 186 611��60 0��03

�00� Fondemission – – 5 610 000 33 �43 ��0 3 �55��3� 1 1�0 566���� 0��0301

�00� inl�sen av 4 aktier – –4 5 610 000 33 �43 �16 –0��1� 1 1�0 566��85 0��0301
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r�tt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsst�mman fast-
st�lld avst�mningsdag �r registrerad i den av VPC f�rda aktiebo-
ken. Eventuell utdelning ombes�rjes av VPC eller�� f�r f�rvaltarre-
gistrerade innehav�� i enlighet med respektive f�rvaltares rutiner. 
Om aktie�gare inte kan nås genom VPC kvarstår aktie�garens 
fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begr�nsas 
endast genom regler f�r preskription. Vid preskription tillfaller ut-
delningsbeloppet Bolaget. inga s�rskilda regler eller restriktioner 
eller s�rskilda f�rfaranden f�religger f�r aktie�gare som �r bosatta 
utanf�r Sverige.

StörStA ÄgArE PEr DEN �8 NOVEMBEr �008

ÄgArE
tOtAlt 

ANtAl AktiEr
ANtAl A-AktiEr ANtAl B-AktiEr ANDEl AV kAPitAl ANDEl AV röStEr

Per hamberg 3 5�3 4�8 1 �00 000 1 8�3 4�8 8���% �0���%

rolf lundstr�m � 584 6�1 1 15� 500 1 43� 1�1 6��5% 14��4%

lars kling 1 548 �1� ��� 000 �51 �1� 3���% ����%

BNP Paribas (luxembourg) S.A. �00 000 �00 000 – 1��8% ���8%

Bill Johan Bertil lindwall�� d�dsbo 561 000 561 000 – 1��4% 6���%

Credit Suisse luxembourg S.A. 1 843 �00 360 000 1 483 �00 4���% 5���%

Banque Carnegie luxembourg S.A. 361 500 33� 500 �� 000 0���% 3��8%

SEB Private Bank S.A. � 1�5 000 – � 1�5 000 5��6% ���4%

Swiss life (liechtenstein) Ag � 1�0 000 – � 1�0 000 5��5% ���4%

SEB Enskilda � 166 000 – � 166 000 5��5% ���4%

övriga aktie�gare �1 �00 135 – �1 �00 135 55��3% �4��3%

tOtAlt 3� 553 �16 5 610 000 33 �43 �16 100��0% 100��0%

k�lla: VPC och information från aktie�gare. innehav inkluderar i f�rekommande fall aktier som innehas av familj och/eller bolag.

ÄgArFörhållANDEN
Net Entertainment hade totalt 3 00� aktie�gare per den �8 no-
vember �008. St�rsta �gare�� med 8��� procent av kapitalet och �0��� 
procent av r�sterna �r Per hamberg.

Såvitt styrelsen f�r Net Entertainment k�nner till existerar inga 
aktie�garavtal eller motsvarande �verenskommelser som reglerar 
inflytandet �ver Bolaget och som senare kan komma att leda till 
att kontrollen �ver Bolaget f�r�ndras. Ej heller f�religger �verens-
kommelser om att inte avyttra aktier under en viss tidsperiod (så 
kallade lock up-avtal).

ÄgArStruktur PEr DEN �8 NOVEMBEr �008

AktiEiNNEhAV ANtAl ÄgArE
tOtAlt 

ANtAl AktiEr
ANtAl A-AktiEr ANtAl B-AktiEr ANDEl AV kAPitAl ANDEl AV röStEr

1–500 1 ��0 334 003 – 334 003 0��8% 0��4%

501–1 000 4�5 415 068 – 415 068 1��0% 0��5%

1 001–5 000 51� 1 ��5 1�8 – 1 ��5 1�8 3���% 1��4%

5 001–10 000 111 8�8 ��� – 8�8 ��� ����% 1��0%

10 001–�0 000 64 �34 601 – �34 601 ���4% 1��0%

�0 001–50 000 45 1 4�� 553 – 1 4�� 553 3��8% 1���%

50 001–100 000 1� 1 46� ��3 – 1 46� ��3 3���% 1��6%

100 001–500 000 3� � 5�8 638 – � 5�8 638 1���0% 8��4%

> 500 000 1� �5 ��0 405 5 610 000 1� 610 405 63��8% 84��1%

tOtAlt 3 00� 3� 553 �16 5 610 000 33 �43 �16 100��0% 100��0%
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hANDEl På NgM EQuitY
Net Entertainment B-aktie handlas sedan den 5 april �00� på NgM 
Equity. Sista betalkurs den f�rsta handelsdagen uppgick till 13���0 
SEk. Sista betalkurs den �8 november �008 uppgick till �3���0 SEk�� 
motsvarande ett b�rsv�rde (v�rdet av samtliga utestående aktier) 
om cirka �30 MSEk.

totalt omsattes cirka �6��4 miljoner aktier under tolvmånaders-
perioden 3 december �00�–�8 november �008�� motsvarande ett 
v�rde om cirka 5�8 MSEk. Den genomsnittliga oms�ttningen per 
handelsdag under perioden var 108 03� aktier�� motsvarande ett 
v�rde om cirka ���6 MSEk. Nedanstående diagram visar kursut-
vecklingen och oms�ttning i Net Entertainments B-aktie under 
perioden 3 december �00�–�8 november �008.

Net Entertainments B-aktie handlas under kortnamnet NEt B 
och iSiN-kod SE00 0198 ��5�. F�rsta dag f�r handel med Net En-
tertainments B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm �r planerad 
till den 13 januari �00� och sista dag f�r handel på NgM Equity 
planeras till den 1� januari �00�.
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Net Entertainment har utvecklat en programvara kallad Casi-
noModule� och Bolaget �r ensam r�ttsinnehavare till denna 
mjukvara. Verksamheten inom Net Entertainment �r fr�mst 
inriktad på licensiering av denna programvara och �ven att er-
bjuda kunderna hårdvara f�r hosting och drift av programvara 
med mera. Vidare �r verksamheten inriktad på utveckling av pro-
gramvaran och till en mindre del på support och service. host-
ingverksamheten drivs från Net Entertainments egna servrar på 
Malta samt i enstaka fall på Costa rica genom avtal med en extern 
underleverant�r. idag �r det Net Entertainment Malta som i prin-
cip innehar samtliga kundavtal både g�llande licensiering och 
hosting i f�rhållande kund. De avtal som �r viktiga f�r verksam-
heten �r kundavtal med cirka femton st�rre kunder beroende av 
att dessa avtal omfattar st�rre delen av Net Entertainments om-
s�ttning. kundavtalen g�llande dessa kunder �r standardm�ssiga�� 
se nedan under rubriken ”V�sentliga avtal”. Några �vriga avtal som 
i sig �r av v�sentlig betydelse f�r Net Entertainments verksamhet 
eller r�ttighet/skyldighet av v�sentlig betydelse ut�ver vad som 
framgår nedan�� f�religger ej.

VÄSENtligA AVtAl
Antalet kunder inom Net Entertainment uppgår till omkring 60 
och som framgår ovan �r cirka femton av dessa avtal av v�sentlig 
betydelse. tidigare har Net Entertainment tecknat avtal med 
kunderna avseende licensen till spelprogramvaran och Net En-
tertainment Malta ltd har tecknat avtal avseende hostingtj�nster. 
Från och med sista kvartalet �006 har en omstrukturering skett i 
koncernen d�r Net Entertainment Malta ltd tagit �ver rollen som 
avtalspart gentemot kunderna och att d�rmed vara såv�l licens-
givare som hostingleverant�r. kundavtalen �r standardm�ssiga�� 
l�per under tre år med automatisk f�rl�ngning om två år vid uteb-
liven upps�gning och har beloppsm�ssiga ansvarsbegr�nsningar. 
F�r vissa avtal skall svensk r�tt till�mpas och f�r andra avtal skall 
maltesisk r�tt till�mpas.

iMMAtEriEllA rÄttighEtEr
Net Entertainments viktigaste immateriella r�ttigheter består i 
huvudsak av den upphovsr�tt som finns till de programvaror�� i 
synnerhet CasinoModule��� och tillh�rande material som utveck-
las inom Net Entertainment. Vissa av de immateriella r�ttigheter 
som har utvecklats tidigare innehas av Net Entertainment NE AB 
och nyttjas under licens av Net Entertainment Malta ltd. De im-
materiella r�ttigheter som utvecklas innehas numera direkt av 
Net Entertainment Malta ltd utan koncerninterna licensavtal. i 

anst�llningsavtal och avtal med underkonsulter finns best�m-
melser f�r att begr�nsa risken att anst�llda eller konsulter kan 
h�vda upphovsr�tt till det som utvecklats.

FörSÄkriNgAr
Styrelsen f�r Net Entertainment anser att koncernen har ett till-
fredsst�llande skydd med h�nsyn till de risker som verksamheten 
medf�r.

tillStåND OCh FörESkriFtEr
genom beslut av den maltesiska lotteriinspektionen har Net En-
tertainment erhållit en så kallad klass 4-licens att bedriva host-
ingverksamhet. licensen g�ller till november �010 och f�rutsatt 
att Bolaget f�ljer de lagar och regler som g�ller f�r licensen torde 
Bolaget kunna få en f�rnyad licens f�r en ny femårsperiod. Sty-
relsen f�r Net Entertainment anser att verksamheten bedrivs i 
enlighet med f�r verksamheten g�llande lagar och f�rordningar 
samt f�reskrivna tillstånd.

FAStighEtEr OCh lOkAlEr
Net Entertainment �ger ingen fast egendom. Net Entertainment 
innehar hyreslokaler i såv�l Sverige som på Malta. i Sverige hyrs 
lokaler i Stockholm. På Malta hyrs lokaler i Valetta. 

SkAttESituAtiON
Net Entertainment har tidigare uppdragit åt en extern rådgivare 
att vara behj�lplig med reglering av mellanhavanden mellan 
bolagen inom koncernen och utreda vissa skattem�ssiga konse-
kvenser av dessa mellanhavanden. Den externe rådgivaren har 
ber�knat vilka priser som skall till�mpas mellan moderbolaget 
och dotterbolaget f�r att dessa skall vara godtagbara ur skatte-
synpunkt. Mellanhavandena mellan moder- och dotterbolag �r 
f�remål f�r l�pande �versyn av Net Entertainment. ledningen och 
styrelsen f�r moderbolaget anser sig f�lja vedertagen praxis och 
g�llande skatteregler. teoretiskt skulle dock en annan bed�mning 
kunna g�ras av priss�ttningen mellan moderbolaget och dotter-
bolaget�� vilket skulle kunna få negativa skattekonsekvenser. 

koncernens verksamhet på Malta har hittills varit undantagen 
från moms. tolkningen av aktuella maltesiska momsregler har 
�ndrats under �00� som kan komma att påverka det maltesiska 
dotterbolagets kostnader. Det �r i dagsl�get svårt att ha en en-
tydig uppfattning om huruvida den �ndrade regeltolkningen 
kommer att få några kostnadse��ekter och i så fall hur stora dessa 
blir. Bolaget har i det maltesiska dotterbolaget st�llt reserver som 
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bed�mts rimliga i f�rhållande till den os�kerhet som råder. Dessa 
reserver kan dock komma att visa sig vara otillr�ckliga i det fall 
den maltesiska skattemyndigheten g�r en mer restriktiv tolkning 
av de nya momsreglerna �n den bed�mning Bolaget har gjort 
och f�r n�rvarande bed�mer �r korrekt. 

MilJöFrågOr
Net Entertainment bedriver inte någon verksamhet som �r till-
ståndspliktig ur milj�h�nseende eller som f�ranleder att s�rskilda 
milj�frågor aktualiseras.

trANSAktiONEr OCh AVtAl MED NÄrStåENDE
under �008 har inga transaktioner eller avtal mellan Bolaget och 
till Bolaget n�rstående parter f�rekommit. Avseende n�rstående-
transaktioner under tidigare år h�nvisas till Bolagets årsredovis-
ning f�r respektive år.

tViStEr OCh rÄttSligA FörFArANDEN
Net Entertainment �r inte och har inte under de senaste 1� 
månaderna varit part i domstolsprocesser�� skiljef�rfaranden�� f�r-
valtningsf�rfaranden och andra r�ttsliga f�rfaranden eller tvister 
som haft eller skulle kunna få betydande e��ekter på Bolagets 
eller koncernens finansiella st�llning eller l�nsamhet. Såvitt Net 
Entertainment k�nner till �r ingen sådan process eller f�rfarande 
f�restående.

öVrig iNFOrMAtiON
Net Entertainment NE AB (publ) registrerades vid Bolagsverket 
den �8 juni 1��6 med organisationsnummer 55653�-6443 och 
registrerades under nuvarande firmanamn den 14 mars �00�. Bo-
laget var tidigare ett hel�gt dotterbolag till Betsson AB (publ) och 
delades ut till aktie�garna i Betsson AB (publ) med avst�mnings-
dag den 4 april �00�. Net Entertainments verksamhetsf�remål 
enligt bolagsordningen �r att utveckla och marknadsf�ra kom-
mersiella tj�nster f�r distribution via internet och andra media 
och d�rmed f�renlig verksamhet. Bolaget har sitt s�te i Stockhol-
ms kommun�� Stockholms l�n. Net Entertainment NE AB (publ) �r 
ett svenskt aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebo-
lagslagen (�005:551).

tillhANDAhållANDE AV hANDliNgAr
Nedanstående dokument kommer att finnas tillg�ngliga f�r inspek- 
tion i elektronisk form på Bolagets hemsida�� www.netent.com:

Bolagsordning f�r Net Entertainment NE AB (publ)
Bolagets årsredovisningar och revisionsber�ttelser f�r 
r�kenskapsåren �005�� �006 och �00�
Bolagets delårsrapport f�r perioden 
januari–september �008
F�religgande noteringsdokument
Noteringsprospekt från �00� i samband med upptagande 
till handel av Bolagets aktier på NgM Equity
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Net Entertainment NE AB (publ)
Org nr 55653�-6443

§1 Bolagets firma �r Net Entertainment NE AB (publ).

§� Bolaget har till f�remål f�r sin verksamhet att utveckla och 
marknadsf�ra kommersiella tj�nster f�r distribution via 
internet och andra media och d�rmed f�renlig verksam-
het.

§3 Bolaget har sitt s�te i Stockholm.

§4 Aktiekapitalet skall utg�ra l�gst 600 000 kronor och h�gst 
� 400 000 kronor.

§5 Antal aktier i bolaget skall vara l�gst �0 000 000 och h�gst 
80 000 000. 

Aktier skall kunna ges ut av två slag�� aktier av serie A och 
aktier av serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett 
antal av h�gst 10 000 000 aktier och aktier av serie B skall 
kunna utges till ett antal av h�gst �0 000 000 aktier. Ak-
tierna av serie A medf�r vardera tio r�ster per aktie och 
aktier av serie B medf�r vardera en r�st per aktie.

Aktier av serie A skall på beg�ran av aktie�garen kunna 
omvandlas till aktier av serie B i nedan angiven ordning:

Framst�llning om omvandling skall g�ras skriftligen till 
bolagets styrelse. D�rvid skall anges hur många aktier som 
�nskas omvandlade och�� om omvandlingen inte skall avse 
vederb�randes hela innehav av aktier av serie A�� vilka av 
dessa som omvandligen skall avse. Styrelsen �r f�r bolaget 
skyldig att på det efter framst�llningen n�rmast f�ljande 
styrelsesammantr�det behandla �rendet. Omvandlingen 
skall utan dr�jsmål anm�las f�r registrering hos Bolags-
verket och �r verkst�lld n�r den registrerats i aktiebolags-
registret samt antecknats i avst�mningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut nya aktier av både serie A och serie B�� 
skall �gare av aktier av serie A och serie B �ga f�retr�desr�tt 
att teckna nya aktier av samma aktieslag i f�rhållande till  det 
antal aktier innehavaren f�rut �ger (prim�r f�retr�desr�tt).

Aktier som inte tecknats med prim�r f�retr�desr�tt skall 
erbjudas till samtliga aktie�gare till teckning (subsidi�r 
f�retr�desr�tt). Om inte sålunda erbjudna aktier r�cker 
f�r den teckning som sker med subsidi�r f�retr�desr�tt�� 
skall aktierna f�rdelas mellan tecknarna i f�rhållande till 
det antal aktier de f�rut �ger och i den mån detta inte kan 
ske�� genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut endast aktier av visst slag�� skall samt-
liga aktie�gare�� oavsett om deras aktier �r aktier av serie 
A eller serie B�� �ga f�retr�desr�tt att teckna nya aktier i 
f�rhållande till det antal aktier de f�rut �ger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 
har aktie�garna f�retr�desr�tt att teckna teckningsop-
tioner som om emissionen g�llde de aktier som kan kom-
ma att nytecknas på grund av optionsr�tten respektive 
f�retr�desr�tt att teckna konvertibler som om emissionen 
g�llde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas 
ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte inneb�ra någon inskr�nk-
ning i m�jligheten att fatta beslut om kontantemission 
eller kvittningsemission med avvikelse från aktie�garnas 
f�retr�desr�tt.

§6 Styrelsen skall bestå av minst tre och h�gst nio ledam�ter 
med h�gst två suppleanter.

§� Bolaget skall ha l�gst en och h�gst två revisorer�� med eller 
utan revisorssuppleant.

§8 Bolagets r�kenskapsår skall omfatta kalenderår.

§� kallelse till bolagsst�mma skall utf�rdas tidigast sex vec-
kor och senast fyra veckor f�re st�mman.

kallelse till bolagsst�mma skall ske genom annonsering i 
Post- och inrikes tidningar samt i Dagens industri.
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§10 Aktie�gare som vill deltaga i f�rhandlingarna på bolags-
st�mma skall dels vara upptagen som aktie�gare i sådan 
utskrift eller annan framst�llning av hela aktieboken

som avses i � kap. �8§ tredje stycket aktiebolagslagen 
(�005:551)�� avseende f�rhållandena fem vardagar f�re 
st�mman�� dels anm�la detta till bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till st�mman. Sistn�mnda dag får 
inte vara s�ndag�� annan allm�n helgdag�� l�rdag�� midsom-
marafton�� julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 
�n femte vardagen f�re st�mman.

§11 Den aktie�gare eller f�rvaltare som på avst�mningsdagen 
�r inf�rd i aktieboken och antecknad i ett avst�mnings-
register enligt 4 kap. lagen (1��8:14��) om kontof�ring 
av finansiella instrument eller den som �r antecknad på 
avst�mningskonto enligt 4 kap. 18§ f�rsta stycket 6–8 
n�mnda lag skall antas vara beh�rig att ut�va de r�ttighe-
ter som f�ljer av 4 kap. 3�§ aktiebolagslagen (�005:551).

Denna bolagsordning antogs den � februari �00�.
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FYSiSkA PErSONEr
F�r fysiska personer beskattas kapitalvinster såsom utdelning och 
kapitalvinst vid avyttring av aktier i inkomstslaget kapital. Skat-
tesatsen �r 30 procent. kapitalvinst respektive -f�rlust vid f�rs�lj-
ning av aktier och andra del�garr�tter ber�knas normalt som skill-
naden mellan f�rs�ljningsers�ttningen efter avdrag f�r eventuella 
utgifter i samband med f�rs�ljningen och omkostnadsbeloppet. 

Vid vinstber�kning anv�nds genomsnittsmetoden�� enligt vilken 
omkostnadsbeloppet f�r en aktie utg�rs av det genomsnittliga 
omkostnadsbeloppet f�r aktier av samma slag och sort som den 
avyttrade. Vid avyttring av marknadsnoterade aktier får omkost-
nadsbeloppet alternativt best�mmas enligt schablonmetoden till 
�0 procent av f�rs�ljningsers�ttningen efter avdrag f�r utgifter i 
samband med f�rs�ljningen. 

kapitalf�rlust vid avyttring av marknadsnoterade aktier �r fullt 
avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer 
samma år på marknadsnoterade aktier eller andra marknadsno-
terade v�rdepapper som beskattas som aktier (dock ej andelar i 
investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsr�tter�� 
så kallade r�ntefonder). överskjutande f�rlust �r avdragsgill till �0 
procent mot �vriga kapitalinkomster. uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst 
av tj�nst och n�ringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattere-

duktion medges med 30 procent av underskott som inte �ver-
stiger 100 000 SEk och med �1 procent av den del av underskott 
som �verstiger 100 000 SEk. underskott kan inte sparas till se-
nare beskattningsår. F�r fysiska personer som �r bosatta i Sverige 
innehålls prelimin�r skatt avseende utdelning med 30 procent på 
utdelat belopp. Den prelimin�ra skatten innehålls normalt av VPC 
eller�� betr���ande f�rvaltarregistrerade aktier�� av f�rvaltaren.

F�rm�genhetsskattelagen �r upph�vd från och med beskatt-
ningsåret �00��� varf�r ingen f�rm�genhetsskatt utgår.

AktiEBOlAg
Aktiebolag beskattas normalt f�r alla inkomster�� inklusive skatte-
pliktiga kapitalvinster och utdelning�� i inkomstslaget n�ringsverk-
samhet. Skattesatsen �r �8 procent. riksdagen har den 10 decem-
ber �008 beslutat att bolagsskatten skall s�nkas till �6��3 procent. 
Den nya skattesatsen skall till�mpas från och med den 1 januari 
�00�. Ber�kning av kapitalvinst och -f�rlust sker i huvudsak på 
samma s�tt som f�r fysiska personer enligt vad som anges ovan. 

kapitalf�rlust �r endast fullt avdragsgill mot kapitalvinst på an-
dra aktier och del�garr�tter. Sådana kapitalf�rluster kan �ven�� om 
vissa villkor �r uppfyllda�� kvittas mot kapitalvinster på aktier och 
del�garr�tter i bolag inom samma koncern�� under f�ruts�ttning 
att koncernbidragsr�tt f�religger. kapitalf�rluster som inte har 

Nedan f�ljer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu g�llande skattelagstiftning kan 
komma att aktualiseras f�r fysiska personer och aktiebolag som innehar aktier i Net Entertain-
ment. Observera att bytet av handelsplats till NASDAQ OMX Stockholm i sig inte medf�r några 
skattem�ssiga konsekvenser. Sammanfattningen v�nder sig till aktie�gare som �r obegr�nsat 
skattskyldiga i Sverige�� om inte annat anges.

Sammanfattningen �r endast avsedd att ge allm�n information och behandlar inte utt�m-
mande samtliga skattefrågor som kan uppkomma till f�ljd av aktie�gande i Net Entertainment. 
redog�relsen omfattar inte aktier som innehas som lagertillgång i n�ringsverksamhet eller av 
handelsbolag eller annan juridisk person �n aktiebolag. Vidare behandlar sammanfattningen ej 
de s�rskilda regler som g�ller i f�retagssektorn betr���ande skattefrihet f�r kapitalvinster på n�-
ringsbetingade aktier�� eller de s�rskilda regler som g�ller f�r andelar i fåmansaktiebolag. S�rskilda 
skatteregler g�ller också f�r vissa speciella f�retagskategorier�� såsom v�rdepappersfonder och 
investmentbolag. Den skattem�ssiga behandlingen av varje enskild aktie�gare beror delvis på 
dennes speciella situation. Varje aktie�gare b�r d�rf�r rådfråga skatterådgivare om de skattekon-
sekvenser som kan uppkomma f�r dennes del genom aktie�gandet i Net Entertainment. 



5� NEt ENtErtAiNMENt | NOtEriNgSDOkuMENt �008

kunnat utnyttjats ett visst beskattningsår får sparas och dras av 
mot kapitalvinster på aktier och andra del�garr�tter under efter-
f�ljande beskattningsår utan begr�nsning i tiden. 

Observera att s�rskilda regler g�ller f�r vissa f�retagskategorier�� 
exempelvis investeringsfonder och investmentbolag d�r innehav 
av marknadsnoterade aktier anses n�ringsbetingade. 

AktiEÄgArE SOM Är BEgrÄNSAt SkAttSkYlDigA i SVErigE
Aktie�gare som �r begr�nsat skattskyldiga i Sverige och som inte 
bedriver verksamhet från fast driftst�lle i Sverige beskattas nor-
malt inte i Sverige f�r kapitalvinster vid avyttring av aktier. Aktie-
�gare kan emellertid bli f�remål f�r beskattning i sin hemviststat. 
Enligt en s�rskild regel kan dock fysisk person som �r begr�nsat 
skattskyldig i Sverige bli f�remål f�r svensk beskattning vid avytt-
ring av aktier i Net Entertainment om denne under det kalenderår 
avyttringen sker eller vid något tillf�lle under de tio n�rmast f�-
regående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande 
vistats h�r. till�mpligheten av denna regel �r emellertid i flera fall 
begr�nsad genom avtal mellan Sverige och andra l�nder f�r und-
vikande av dubbelbeskattning.

F�r aktie�gare som �r begr�nsat skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt svensk 
kupongskatt. kupongskattesatsen �r 30 procent. Skattesatsen 
�r dock i allm�nhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. 
Flertalet av Sveriges skatteavtal med andra l�nder medger ned-
s�ttning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid 
utbetalningstillf�llet�� om erforderliga uppgifter om den utdel-
ningsber�ttigades hemvist f�religger. Avdrag f�r kupongskatt 
verkst�lls normalt av VPC eller�� betr���ande f�rvaltarregistrerade 
innehav�� av f�rvaltaren.

SkAttEFrågOr i SVErigE
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rAPPOrt För trEDJE kVArtAlEt �008

Net Entertainment NE AB (publ)

Net Entertainment avger h�rmed delårsrapport f�r
perioden januari – september �008

NiOMåNADErSPEriODEN �008
r�relseint�kterna f�r niomånadersperioden �kade 
med 50 procent till 143��0 (�5��1) MSEk
resultat efter skatt �kade med 65 procent 
till 5���8 (3���1) MSEk
r�relsemarginalen var 40��0 (3���0) procent
resultat per aktie f�re och efter utsp�dning 
uppgick till 1��34 (0��81) SEk
16 nya licensavtal tecknades f�r CasinoModule�

trEDJE kVArtAlEt �008
r�relseint�kterna �kade med 63 procent 
till 5���6 (3���3) MSEk
resultat efter skatt �kade med 104 procent 
till 1���� (���8) MSEk
r�relsemarginalen var 4���� (3����) procent
resultat per aktie f�re och efter utsp�dning 
uppgick till 0��50 (0���5) SEk
8 nya licensavtal tecknades f�r CasinoModule�

kOMMENtArEr FråN JOhAN öhMAN�� VErkStÄllANDE DirEktör
”Net Entertainment forts�tter att utvecklas starkt. De prim�ra 
drivkrafterna �r volymtillv�xt hos befintliga kunder samt tillskott 
av nya. De spel och funktioner som Bolaget lanserat har starkt 
bidragit till framgångarna. utvecklingen under kvartal två och 
tre pr�glades av en l�gre s�songse��ekt �n tidigare år. Vi ser inga 
tendenser till avmattning i marknadstillv�xten f�r onlinespel och 
kvartal fyra har inletts starkt.

utvecklingsarbetet i ukraina fortskrider v�l och Bolaget har nu 
två utvecklingsteam på plats. Det nedladdningsbara kasinot ge-
nomgår f�r n�rvarande acceptanstest och kommer inom kort att 
drifts�ttas f�r kund. under tredje kvartalet lanserades ett virtuellt 
h�stkappl�pningsspel vilket tillh�r en kategori spel kallad ”soft 
games”. Spelet erbjuder en spelupplevelse av allra h�gsta klass 
och utfallet kommer att avg�ra huruvida ytterligare soft games 
utvecklas.

inf�rs�ljningen till nya kunder har varit framgångsrik. Avtal har 
under årets f�rsta nio månader tecknats med fyra stycken så kall-
lade tier 1-operat�rer. Som ett resultat d�rav kommer Bolagets 
beroende av enskilda kunder minskas avsev�rt.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

i syfte att rusta Bolaget f�r framtiden har f�retagsledningen f�r-
st�rkts med tre nya medarbetare�� samtliga med bred erfarenhet 
och specialistkunskap inom sina respektive områden. Dessutom 
fortgår arbetet med att utveckla verksamheten f�r att kunna ta 
hand om f�rv�ntade nya kunder och volym�kning.”

OM NEt ENtErtAiNMENt
Net Entertainment NE AB och dess dotterf�retag Net Entertain-
ment Malta ltd (sammantaget koncernen eller Bolaget) �r en 
ledande leverant�r av digitalt distribuerad mjukvara f�r spel på 
internet. Bolaget grundades 1��6 och har en kundkrets av knappt 
sextio internationella spelbolag. int�kterna består av royalty som 
best�ms av de int�kter f�retagets produkter genererar samt 
set-up avgifter vid nytecknande av avtal. Net Entertainment �r 
ett renodlat utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen 
spelverksamhet. Bolagets varum�rke �r internationellt erk�nt och 
f�rknippas med nyt�nkande�� service och kvalitet.

koncernen har kontor i Stockholm d�r all teknisk utveckling 
sker samt på Malta varifrån all kommersiell verksamhet såsom 
f�rs�ljning�� marknadsf�ring och produktledning bedrivs.

Moderbolaget �r noterat på Nordic growth Market (NgM) 
Equity sedan 5 april �00�. Som tidigare meddelats har Net Enter-
tainments styrelse beslutat att under �008 ans�ka om notering på 
NASDAQ OMX Stockholm. Enligt nuvarande plan ber�knas handel 
på NASDAQ OMX Stockholm påb�rjas i b�rjan av �00�.

utVECkliNgEN uNDEr trEDJE kVArtAlEt
rESultAt OCh löNSAMhEt
int�kterna under kvartalet �kade till 5���6 (3���3) MSEk vilket �r 6���� 
procent h�gre �n motsvarande period f�regående år. r�relsere-
sultatet uppgick till ����� (10���) MSEk och r�relsemarginalen var 
4���� (3����) procent.

tillv�xten under årets tredje kvartal var som�� ett resultat av en 
fortsatt stark marknadsutveckling�� god. Ytterligare en framgångs-
rik produktrelease med tre nya spel sl�pptes under perioden och 
tre nya kunders kasinon driftsattes vilket har �kat int�ktsunderla-
get. under tredje kvartalet tecknades åtta nya avtal vilka bidrog 
med int�kter i form av setup-avgifter. i till�gg avslutades avtalen 
med fyra mindre akt�rer som ej uppnått den minimioms�ttning i 
kasinot som Bolaget kr�ver. D�rigenom s�kerst�lls att kundbasen 
består av operat�rer som uppvisar h�lsosam tillv�xt.

int�kterna har påverkats mycket positivt av �kade volymer un-
der det tredje kvartalet j�mf�rt med motsvarande period f�re-
gående år. De �kade volymerna har dock resulterat i något l�gre 
snittpris då kunderna har pristrappor d�r en h�gre volym ger ett 
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NYA uPPDrAg OCh kuNDEr
under tredje kvartalet tecknades avtal f�r 
leverans av CasinoModule� med åtta ope-
rat�rer; king�� Chipleader�� �1Media�� Bingo las 
Vegas�� No iQ Poker samt tre operat�rer som 
tillsvidare �nskar f�rbli anonyma (varav två så 
kallade tier 1-operat�rer).

likViDA MEDEl�� FiNANSiEriNg 
OCh FiNANSiEll StÄllNiNg
koncernens kassafl�de från den l�pande 
verksamheten uppgick under niomånaders-
perioden till 63��0 (����3) MSEk. kassafl�det 
från investeringsverksamheten uppgick till 
–1���� (–���5) MSEk. kassafl�det från finansie-
ringsverksamheten uppgick till –����� (–����) 
MSEk vilket f�r båda perioderna utg�rs av 
utdelning till aktie�garna. koncernens lik-
vida medel uppgick vid periodens utgång 
till 46��� (�3��1) MSEk (varav 4��� MSEk avser 
medel hållna f�r licenstagares r�kning). kon-
cernens goda likvida st�llning beror på att 
den l�pande verksamheten genererar stora 
kassafl�den. koncernens e��ektiva skattesats 
uppgick under niomånadersperioden till ���4 
procent (���5 procent). koncernens e��ektiva 
skattesats påverkas prim�rt av hur resultatet 
f�rdelar sig mellan Sverige och Malta. Då re-
sultatet i Sverige i niomånadersperioden �r 
l�gre �n motsvarande period f�regående år 
medf�r detta att den e��ektiva skattesatsen 
f�r koncernen blir l�gre.

iNVEStEriNgAr
koncernens aktivering av utvecklingsutgifter 
som immateriella tillgångar uppgick under 
niomånadersperioden till 11��5 (6���) MSEk 
och i materiella anl�ggningstillgångar till 1��5 
(���8) MSEk.

PErSONAl OCh OrgANiSAtiON
under tredje kvartalet har f�retagsledning-
en f�rst�rkts med tre nya personer; Bertil 
Jungmar som finansdirekt�r�� Mathias Crona�� 
strategi och aff�rsutveckling samt Fredrik 
Petersson�� produkt�garskap. Antal anst�llda 
uppgick vid periodens slut till �� (5�) perso-
ner. Medr�knat underkonsulter sysselsatte 
Net Entertainment 10� (��) personer.

l�gre pris. royaltynivåerna per trappsteg har 
varit stabil �ver kvartalet. Valutakursf�r�nd-
ringar har bidragit svagt positivt till Net En-
tertainments int�kts�kning under det tredje 
kvartalet j�mf�rt med motsvarande period 
f�regående år. Oms�ttningen tredje kvarta-
let �kade med � procent j�mf�rt med f�regå-
ende kvartal.

r�relseresultatet �kade med 108 procent 
j�mf�rt med motsvarande period f�regående 
år och �1 procent j�mf�rt med f�regående 
kvartal. r�relsekostnaderna har �kat genom 
den �kade utvecklingstakten f�r att s�kerst�l-
la en ledande marknadsposition samt f�r att 
bredda produktutbudet. Den h�gre utveck-
lingstakten m�jligg�rs genom kontraktsut-
veckling i ukraina samt externa utvecklings-
resurser i Stockholm. Detta har resulterat i 
�kad aktivering av immateriella tillgångar. 
D�rut�ver har Bolaget haft kostnader relate-
rade till den pågående processen f�r notering 
på NASDAQ OMX Stockholm.

Vid utgången av kvartalet hade Bolaget 
1� nya kontrakterade kunder som �nnu inte 
driftsatts.

MArkNADEN
Marknaden f�r spel på internet har visat h�g 
tillv�xt under de senaste åren och den glo-
bala oms�ttningen f�r internetspel f�rv�n-
tas �008 �verstiga 16 miljarder uSD. Europa 
f�rv�ntas de n�rmaste åren representera mer 
�n h�lften av de totala spelint�kterna med en 
årlig tillv�xttakt om 15–�0 procent och �r den 
i s�rklass st�rsta spelmarknaden.1

Net Entertainment bed�mer f�ruts�tt-
ningarna f�r fortsatt expansion som goda 
inom kasinosegmentet. genom att bredda 
sitt produktutbud kan Bolaget också rikta sig 
till en bredare marknad. Breddningen kan ske 
genom såv�l organisk utveckling som f�rv�rv 
eller inlicensiering.

F�r ytterligare information om marknaden 
h�nvisas till årsredovisningen f�r �00�.

1 k�lla: global Betting and gaming Consultants�� 15 januari �008

50

100

150

200
MSEK

Q4
06

Q1
07

Q2
07

Q3
07

Q4
07

Q1
08

Q2
08

Q3
08

iNtÄktEr rullANDE 1� MåNADEr

0

10

20

30

40

50

60
MSEK

Q1
06

Q2
06

Q3
06

Q4
06

Q1
07

Q2
07

Q3
07

Q4
07

Q1
08

Q2
08

Q3
08

iNtÄktEr PEr kVArtAl



NEt ENtErtAiNMENt | NOtEriNgSDOkuMENt �008 55

rAPPOrt För trEDJE kVArtAlEt �008

MODErBOlAgEt
Moderbolagets int�kter f�r kvartalet uppgick till �8��3 MSEk j�m-
f�rt med �1��3 MSEk f�r motsvarande kvartal f�regående år. in-
t�kterna f�r niomånadersperioden uppgick till ����0 (6���5) MSEk. 
r�relseresultatet f�r kvartalet uppgick till 4��� (1���) MSEk och f�r 
niomånadersperioden till 6��1 (8��4) MSEk. resultatet efter skatt 
uppgick f�r kvartalet till 3��� (1��3) MSEk och f�r niomånaderspe-
rioden till 4��3 (6��0) MSEk. likvida medel uppgick vid periodens 
utgång till ���0 (3��0) MSEk i moderbolaget.

hÄNDElSEr EFtEr PEriODENS utgåNg
Efter rapportperiodens utgång har Bolaget tecknat avtal med den 
mindre operat�ren JEk Parcel f�r leverans av CasinoModule�. 
Dessutom har Bolaget efter oberoende granskning blivit certi-
fierade av branschorganisationen eCogra och erhållit deras ”safe 
and fair seal”.

rEDOViSNiNgSPriNCiPEr
gruND För rAPPOrtENS uPPrÄttANDE
Denna delårsrapport �r uppr�ttad i �verensst�mmelse med iAS 
34�� Delårsrapportering�� vilket �verensst�mmer med svensk lag 
genom till�mpning av rådet f�r Finansiell rapportering rFr 1.1�� 
kompletterande redovisningsregler f�r koncerner samt rFr �.1�� 
redovisning f�r juridiska personer�� avseende moderbolaget. i 
�vrigt till�mpas samma redovisningsprinciper�� definitioner avse-
ende nyckeltal och ber�kningsmetoder som i den senaste årsre-
dovisningen.

inga nya standarder har tr�tt i kraft som påverkar Net Entertain-
ments st�llning eller resultat.

ÄNDrADE rEDOViSNiNgSPriNCiPEr
Aktiverade utvecklingskostnader har i koncernen tidigare brut-
toredovisats i resultatr�kningen som ett eget int�ktsslag. Från 
och med andra kvartalet �008 redovisas dessa kostnader ist�llet 
netto f�rdelat på de kostnadsslag de h�rr�r från�� det vill s�ga som 
personalkostnader respektive �vriga r�relsekostnader. historiska 
j�mf�relsetal har omarbetats. F�r�ndringen har ingen påverkan 
annat �n presentation och uppst�llning f�r koncernen.

rEDOViSNiNgSPriNCiPEr SOM tillÄMPAS 
För FörStA gåNgEN uNDEr årEt
F�r att minska riskexponeringen mot valutakursf�r�ndringar s�k-
rar Net Entertainment från och med 1 april �008 delar av framtida 
kassafl�den. Detta inneb�r att koncernens finansiella instrument 
från detta datum �ven inkluderar derivat. i september upph�rde 
Net Entertainment med denna valutas�kring�� ingångna s�krings-
avtal har l�pt eller l�per ut under �008.

Finansiella tillgångar tas bort från balansr�kningen n�r r�tten 
att erhålla kassafl�den från instrumentet har l�pt ut eller �verf�rts 
och koncernen har �verf�rt i stort sett alla risker och f�rmåner 
som �r f�rknippade med �gander�tten.

DEriVAtiNStruMENt
Samtliga derivat redovisas till verkligt v�rde i balansr�kningen. 
F�r derivatinstrument som uppfyller kraven f�r kassafl�dess�k-
ring redovisas e��ektiv del av v�rdef�r�ndringarna i s�rskilda ka-
tegorier inom eget kapital i avvaktan på att den s�krade posten 
redovisas i resultatr�kningen. F�r derivatinstrument som inte 
uppfyller kraven f�r s�kringsredovisning�� och f�r ine��ektiv del av 
derivatinstrument som uppfyller kraven f�r s�kringsredovisning�� 
redovisas v�rdef�r�ndringarna i resultatr�kningen som �vriga 
r�nteint�kter/-kostnader.

riSk- OCh OSÄkErhEtSFAktOrEr
Net Entertainment �r i sin verksamhet utsatt f�r vissa risker som 
kan påverka resultatet eller den finansiella st�llningen i mindre 
eller st�rre omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och verksam-
hetsrelaterade risker samt finansiella risker. ledningens generella 
syn på de risker som verksamheten kan komma att påverkas av 
har inte f�r�ndrats v�sentligt j�mf�rt med den beskrivning som 
ges i den senast publicerade årsredovisningen. Beskrivningen 
nedan �r en sammanfattning�� f�r en detaljerad beskrivning av 
riskbilden h�nvisas till Net Entertainments årsredovisning �00��� 
sidorna ��–�8 samt sidan 4�.

BrANSCh- OCh VErkSAMhEtSrElAtErADE riSkEr
Som s�rskilt branschrelaterade verksamhetsrisker noteras att 
då spel på de flesta nationella marknader �r reglerat i lag �r Net 
Entertainment�� som leverant�r av kasinospel�� och dess kunder 
beroende av r�ttsl�get f�r spelindustrin och kan påverkas starkt 
av politiska beslut och lagf�r�ndringar. Net Entertainment har 
en klass 4-licens på Malta som inneb�r att koncernen tillåts driva 
hostingverksamhet f�r sina kunder. Det �r v�sentligt att denna 
licens uppr�tthålls och f�rl�ngs. Net Entertainment �r �ven sedan 
�005 medlem i organisationen g4 som arbetar med att f�rebygga 
spelberoende (trots att koncernen inte sj�lv bedriver någon spel-
verksamhet) och CasinoModule� �r anpassat efter de riktlinjer 
som ges.

Bland �vriga verksamhetsrelaterade risker m�rks bl a att kon-
cernen �r beroende av tillgång till kompetenta medarbetare�� att 
st�rre kundkontrakt bibehålls och att internt utvecklade produk-
ter och andra immateriella r�ttigheter och avtal skyddas. koncer-
nens konkurrenter och generella konjunktursv�ngningar påverkar 
också Bolagets f�ruts�ttningar.
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FiNANSiEllA riSkEr
koncernens resultat �r exponerat mot valutakursf�r�ndringar då 
merparten av int�kterna �r i Euro�� och kostnaderna (transaktions-
exponering) �r i svenska kronor. Net Entertainment s�krar viss del 
av risken f�r v�rdef�r�ndringar genom kassafl�dess�kringar.

resultat och eget kapital påverkas också av valutakursf�r�nd-
ringar n�r de utl�ndska dotterbolagens resultat respektive till-
gångar och skulder r�knas om till svenska kronor (omr�kningsex-
ponering). S�kring av de utl�ndska dotterbolagens egna kapital 
g�rs f�r n�rvarande inte.

koncernens verksamhet på Malta har hittills varit undantagen 
moms. De maltesiska myndigheterna ser f�r n�rvarande �ver sitt 
regelverk g�llande utl�ndska spelbolag men det �r f�r n�rvaran-
de inte m�jligt att ha en entydig uppfattning om vilka eventuella 
regelf�r�ndringar som kan komma att g�ras. Net Entertainment 
g�r l�pande reserveringar i det fall delar av Bolagets verksamhet 
bel�ggs med momsplikt.

VAlBErEDNiNg
i enlighet med de av årsst�mman �008 beslutade principerna f�r 
tills�ttande av valberedning har Per hamberg (familjerna kling 
och hamberg) och Martin larsson (familjerna Eriksson�� lund-
str�m och knutsson samt sig sj�lv) utsetts att�� tillsammans med 
styrelsens ordf�rande�� vara valberedning avseende årsst�mman 
�00�. Aktie�gare kan l�mna f�rslag till valberedningen till adress: 
Valberedningen�� Net Entertainment NE AB�� Birger Jarlsgatan 5�B�� 
113 56 Stockholm eller med e-post till valberedning@netent.com. 
Valberedningens f�rslag o��entligg�rs senast i samband med kal-
lelsen till årsst�mman. Valberedningens mandatperiod l�per till 
dess ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende 
av valberedning vid årsst�mman �00�.

årSStÄMMA
Net Entertainments årsst�mma �00� kommer att hållas i Stock-
holm onsdagen den �� april �00� kl 15.00.

FiNANSiEll iNFOrMAtiON
Net Entertainment avser att distribuera finansiella rapporter med 
mera enligt nedan.

Bokslutskommunik� �008 och 
kvartalsrapport f�r fj�rde kvartalet: 6 februari �00�
Delårsrapport januari-mars �00�: �� april �00�
årsst�mma: �� april �00�

Finansiella rapporter�� pressmeddelanden och annan information 
finns tillg�nglig på Net Entertainments hemsida www.netent.com. 
Finansiella rapporter finns tillg�ngliga från o��entligg�randet.

n

n

n

Styrelsen och verkst�llande direkt�ren f�rs�krar att delårsrappor-
ten ger en r�ttvisande �versikt av moderbolagets och koncernens 
verksamhet�� st�llning och resultat samt beskriver v�sentliga risker 
och os�kerhetsfaktorer som f�retaget och de f�retag som ingår i 
koncernen står inf�r.

Stockholm den � november �008

rolf Blom              Vigo Carlund                     Niclas Eriksson
Styrelsens ordf�rande

Mikael gottschlich              Fredrik Erbing

Johan öhman
Verkst�llande direkt�r och koncernchef

Frågor kan riktas till:
Johan öhman
Verkst�llande direkt�r och koncernchef
tfn: 08-556 �6� 00
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar
Finansdirekt�r
tfn 08-556 �6� 00
bertil.jungmar@netent.com

hemsida: www.netent.com

JuriDiSk FriSkriVNiNg
Denna delårsrapport innehåller uttalanden som �r framåtblickan-
de och faktiska resultat kan komma att skilja sig v�sentligt från de 
f�rutsedda. ut�ver faktorer som diskuteras�� kan de faktiska utfal-
len påverkas av utvecklingen f�r kunder�� konkurrenter�� e��ekten av 
ekonomiska och konjunkturf�rhållanden�� nationella och gr�ns-
�verskridande lagar och regleringar�� skatteregler�� e��ektiviteten av 
upphovsr�tt till datorsystem�� teknologisk utveckling�� valutakurs- 
och r�ntefluktuationer samt politiska risker.

OFFENtliggörANDE
informationen i denna delårsrapport �r sådan information som 
Net Entertainment NE AB (publ) skall o��entligg�ra i enlighet med 
lagen om v�rdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. informationen l�mnades f�r o��ent-
ligg�rande den 3 november �008 kl �.30.



NEt ENtErtAiNMENt | NOtEriNgSDOkuMENt �008 5�

rAPPOrt För trEDJE kVArtAlEt �008

rESultAtrÄkNiNg i SAMMANDrAg För kONCErNEN

tSEk
Juli–SEPtEMBEr 

�008
Juli–SEPtEMBEr 

�00�
JANuAri–SEPtEMBEr 

�008
JANuAri–SEPtEMBEr

�00�
JANuAri–DECEMBEr

�00�

r�relseint�kter 5� 550 3� �56 143 035 �5 11� 131 145

övriga int�kter 103 1�1 550 583 8�5

Personalkostnader –11 �60 –� 8�� –3� 11� –�6 6�3 –36 105

Avskrivningar –3 �61 –1 ��1 –10 353 –5 511 –� 83�

övriga r�relsekostnader –15 �8� –10 066 –38 �63 –�8 130 –3� 4�6

r�relseresultat �� 150 10 668 5� 35� 35 366 50 580

Finansiella int�kter 535 6� 1 438 300 411

Finansiella kostnader –65� –4� –1 �3� –183 –18�

resultat f�re skatt �� 033 10 683 5� 058 35 483 50 804

Skatt på periodens resultat –� 1�4 –��3 –4 �15 –3 38� –4 8�3

Periodens resultat 1� �0� � �60 5� 843 3� 0�6 45 �11

Varav h�nf�rligt till:

Moderbolagets aktie�gare 1� �0� � �60 5� 843 3� 0�6 45 �11

Vinst per aktie f�re och efter utsp�dning (SEk) 0��50 0���5 1��34 0��81 1��16

Antal aktier vid periodens utgång 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16

genomsnittligt antal aktier 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16

rESultAtrÄkNiNg i SAMMANDrAg För MODErBOlAgEt

tSEk
Juli–SEPtEMBEr 

�008
Juli–SEPtEMBEr 

�00�
JANuAri–SEPtEMBEr 

�008
JANuAri–SEPtEMBEr

�00�
JANuAri–DECEMBEr

�00�

r�relseint�kter �8 ��� �1 �84 �� 014 6� 5�� �8 050

övriga int�kter 100 108 �4� 568 8�4

Aktiverat arbete f�r egen r�kning – – – 4 6�0 4 6�0

övriga externa kostnader –8 183 –� �31 –�5 838 –�4 �3� –3� 8��

Personalkostnader –13 4�0 –10 4�0 –40 3�8 –30 �58 –40 50�

Avskrivningar –� 368 –1 1�� –6 ��8 –3 84� –5 �08

övriga r�relsekostnader –�00 – –�00 – –56

r�relseresultat 4 1�1 1 86� 6 0�� 8 368 4 �44

Finansiella int�kter �81 �� 8�6 151 �� �10

Finansiella kostnader –6 –4� –1 05� –183 –186

resultat f�re skatt 4 446 1 851 5 ��3 8 336 34 468

Skatt på periodens resultat –1 �44 –518 –1 658 –� 334 –1 458

Periodens resultat 3 �0� 1 333 4 �65 6 00� 33 010
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BAlANSrÄkNiNg i SAMMANDrAg För kONCErNEN

tSEk �008-0�-30 �00�-0�-30 �00�-1�-31

tillgåNgAr

immateriella anl�ggningstillgångar �6 458 �� 541 �4 �46

Materiella anl�ggningstillgångar 5 653 5 804 5 860

Andra långfristiga fordringar 5 31 18

Summa anl�ggningstillgångar 3� 116 �8 3�6 30 1�4

kundfordringar 81� 6 8�8 11 143

F�rutbetalda kostnader och upplupna int�kter �1 5�� 13 8�� 15 8�4

Aktuella skattefordringar 11 801 – 1� �53

övriga fordringar 1 �34 � 4�� � 085

likvida medel 46 68�1 �3 056 �5 �15

Summa oms�ttningstillgångar 8� 613 46 �60 6� ��0

SuMMA tillgåNgAr 114 ��6 �4 636 �8 0�4

EgEt kAPitAl OCh SkulDEr

Aktiekapital 1 1�1 1 1�1 1 1�1

övrigt tillskjutet kapital 34 �00 34 �00 34 �00

reserver 3 3�6 –303 801

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 3� 568 3 138 16 �53

Summa eget kapital �8 355 38 ��6 53 145

uppskjutna skatteskulder 1 �43 835 � 1�5

Summa långfristiga skulder 1 �43 835 � 1�5

leverant�rsskulder 4 00� 11 �06 4 �3�

Aktuella skatteskulder – 8 0�� �1 8�5

övriga skulder 8 584 6 58� � 3��

Avs�ttningar � 448 – –

upplupna kostnader och f�rutbetalda int�kter 1� 3�0 � 008 8 �41

Summa kortfristiga skulder 34 431 35 5�5 4� �54

SuMMA EgEt kAPitAl OCh SkulDEr 114 ��� �4 636 �8 0�4

1 Periodens utgående likvida medel innehåller 4 868 (5 45�) tSEk som avser medel hållna f�r licenstagares r�kning.
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rAPPOrt För trEDJE kVArtAlEt �008

BAlANSrÄkNiNg i SAMMANDrAg För MODErBOlAgEt

tSEk �008-0�-30 �00�-0�-30 �00�-1�-31

tillgåNgAr

immateriella anl�ggningstillgångar 6 86� 13 ��1 1� 656

Materiella anl�ggningstillgångar � 8�3 � ��3 3 635

Aktier i dotterbolag 183 �16 �16

Andra långfristiga fordringar 5 4� 5

Summa anl�ggningstillgångar � �50 1� 0�� 16 51�

kundfordringar – �0 04� 4

Fordringar hos koncernf�retag 11 �13 6 668 �� 545

F�rutbetalda kostnader och upplupna int�kter 1 ��8 � 005 � 0�4

Aktuella skattefordringar �83 – –

övriga fordringar 1 308 � �11 � 083

likvida medel 8 �5� � �5� 1� 46�

Summa oms�ttningstillgångar �4 384 33 8�0 46 118

SuMMA tillgåNgAr 34 334 50 �1� 6� 630

EgEt kAPitAl OCh SkulDEr

Aktiekapital 1 1�1 1 1�1 1 1�1

reservfond 38 38 38

Balanserade vinstmedel 6 868 3 650 3 650

Periodens resultat 4 �65 6 001 33 010

Summa eget kapital 1� 36� 10 880 3� 88�

Obeskattade reserver � �8� � �8� � �8�

leverant�rsskulder 3 165 10 �4� 4 503

Skulder till koncernf�retag 8� 10 ��0 1 806

Aktuella skatteskulder – � 040 6 �63

övriga skulder 1 05� 8�� ��4

upplupna kostnader och f�rutbetalda int�kter 14 6�� � 3�4 � �6�

Summa kortfristiga skulder 18 ��0 3� 050 �1 �58

SuMMA EgEt kAPitAl OCh SkulDEr 34 334 50 �1� 6� 630
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rAPPOrt För trEDJE kVArtAlEt �008

PEriODENS FörÄNDriNgAr i EgEt kAPitAl i SAMMANDrAg För kONCErNEN

�008 AktiEkAPitAl
öVrigt 

tillSkJutEt  
kAPitAl

SÄkriNgSrESErV
OMrÄkNiNgS- 

DiFFErENS

BAlANSErAt 
rESultAt iNkl 

årEtS rESultAt

SuMMA 
EgEt kAPitAl

ingående eget kapital �008-01-01 1 1�1 34 �00 – 801 16 �53 53 145

kassafl�dess�kringar�� resultat f�re skatt –635 –635

kassafl�dess�kringar�� skattee��ekt �� ��

Periodens omr�kningsdi��erenser � 5�5 � 5�5

Summa f�rm�genhetsf�r�ndringar 
redovisade direkt mot eget kapital�� 
exkl transaktioner med bolagets �gare

-563 � 5�5 � 03�

Periodens resultat 5� 843 5� 843

Summa f�rm�genhetsf�r�ndringar�� 
exkl transaktioner med bolages �gare

–563 � 5�5 5� 843 54 8�5

utdelning avseende �00� –�� 665 –�� 665

utgående kapital �008-0�-30 1 1�1 34 �00 –563 3 3�6 40 131 �8 335

�00� AktiEkAPitAl
öVrigt 

tillSkJutEt  
kAPitAl

rESErVEr
BAlANSErAt 

rESultAt iNkl 
årEtS rESultAt

SuMMA 
EgEt kAPitAl

ingående eget kapital �00�-01-01 1 18� 34 �04 –�3� –1� 06� 16 0�0

Periodens omr�kningsdi��erenser –�1 –�1

Summa f�rm�genhetsf�r�ndringar 
redovisade direkt mot eget kapital�� 
exkl transaktioner med bolagets �gare

–�1 –�1

Periodens resultat 3� 0�6 3� 0�6

Summa f�rm�genhetsf�r�ndringar�� 
exkl transaktioner med bolages �gare

–�1 3� 0�6 3� 0�5

Fondemission 4 –4 –

utdelning avseende �006 –� 88� –� 88�

utgående kapital �00�-0�-30 1 1�1 34 �00 –303 3 138 38 ��6

Det finns inget minoritetsintresse i koncernen. Allt eget kapital �r således h�nf�rligt till moderbolagets aktie�gare.
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rAPPOrt För trEDJE kVArtAlEt �008

kASSAFlöDESANAlYS i SAMMANDrAg För kONCErNEN

tSEk
JANuAri–SEPtEMBEr 

�008
JANuAri–SEPtEMBEr 

�00�
JANuAri–DECEMBEr 

�00�

r�relseresultat 5� 35� 35 366 50 580

Justering f�r poster som ej ingår i kassafl�det:

     Avskrivningar 10 353 5 511 � 83�

     r�ntor �0� 11� ��4

     övrigt 1 363 –�84 561

Betald skatt –�4 ��5 –480 184

kassafl�de från den l�pande verksamheten 
f�re f�r�ndringar av r�relsekapital

45 86� 40 �30 5� 388

F�r�ndring av r�relsekapital 18 613 –10 �64 –�3 50�

kassafl�de från den l�pande verksamheten 6� �65 �� �66 35 8��

Aktiverade immateriella tillgångar –11 4�8 –6 66� –10 460

F�rv�rv av materiella anl�ggningstillgångar –1 454 –� ��3 –3 003

Avyttring av �vriga finansiella anl�ggningstillgångar 13 – �4

kassafl�de från investeringsverksamheten –1� �3� –� 46� –13 43�

utbetald utdelning –�� 665 –� 88� –� 88�

kassafl�de från finansieringsverksamheten –�� 665 –� 88� –�88�

kursdi��erens i likvida medel 411 88 311

Periodens kassafl�de �0 ��� 10 003 1� 86�

likvida medel vid periodens b�rjan �5 �15 13 053 13 053

likvida medel vid periodens slut 46 68�1 �3 056 �5 �15

1 Periodens utgående likvida medel innehåller 4 868 tSEk som avser medel hållna f�r licenstagares r�kning.
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rAPPOrt För trEDJE kVArtAlEt �008

NYCkEltAl För kONCErNEN

tSEk
Juli–SEPtEMBEr 

�008
Juli–SEPtEMBEr 

�00�
JANuAri–SEPtEMBEr 

�008
JANuAri–SEPtEMBEr

�00�
JANuAri–DECEMBEr

�00�

r�relsens int�kter 5� 653 3� 3�� 143 585 �5 �00 13� 0�0

r�relseresultat �� 150 10 668 5� 35� 35 366 50 580

resultat f�re skatt �� 033 10 683 5� 058 35 483 50 804

Periodens resultat 1� �0� � �60 5� 843 3� 0�6 45 �11

r�relsemarginal 4����% 3����% 40��0% 3���0% 38��3%

Marginal på EBit-nivå 43��1% 33��1% 40��6% 3���3% 38��6%

Vinstmarginal 4���0% 33��0% 3���8% 3���1% 38��5%

Avkastning på eget kapital ����5% �����% 80��4% 118���% 13���6%

Soliditet 68��3% 51���% 68��3% 51���% 54���%

kassalikviditet �3����% 130��0% �3����% 130��0% 15���0%

r�nteb�rande nettoskuld1 –46 68� –�3 056 –46 68� –�3 056 –�5 �15

Nettoskulds�ttningsgrad (ggr) –0��6 –0��6 –0��6 –0��6 –0��6

genomsnittligt antal anst�llda �� 60 6� 60 60

Anst�llda vid periodens slut �� 5� �� 5� 6�

resultat per aktie (SEk) 0��50 0���5 1��34 0��81 1��16

Eget kapital per aktie (SEk) 1���8 0���� 1���8 0���� 1��34

kassafl�de per aktie (SEk) 0��46 0��54 0��53 0���5 0��33

genomsnittligt antal utestående aktier 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16

Antal utestående aktier vid periodens slut 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16 3� 553 �16

1 Negativt tal inneb�r att Bolaget har en nettokassa (positiv kassa och inga skulder).

DEFiNitiONEr
rörElSEMArgiNAl – r�relseresultat i f�rhållande till r�relsens int�kter under perioden.
MArgiNAl På EBit-NiVå – r�relseresultat samt finansiella int�kter i f�rhållande till r�relsens int�kter under perioden.
ViNStMArgiNAl – resultat efter finansiella poster i f�rhållande till r�relsens int�kter under perioden.
AVkAStNiNg På EgEt kAPitAl – Periodens resultat i f�rhållande till genomsnittligt eget kapital f�r perioden.
SOliDitEt – Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen vid periodens slut.
kASSAlikViDitEt – Oms�ttningstillgångar i f�rhållande till kortfristiga skulder inklusive f�reslagen men ej beslutad aktieutdelning.
rÄNtEBÄrANDE NEttOSkulD – Nettot av r�nteb�rande avs�ttningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel.
NEttOSkulDSÄttNiNgSgrAD (gånger) – Nettot av r�nteb�rande avs�ttningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel 
dividerat med eget kapital.
gENOMSNittligt ANtAl ANStÄllDA – Antalet anst�llda omr�knat till heltidstj�nster (årsarbetare).
ANtAl ANStÄllDA PErSONEr ViD PEriODENS Slut – Antalet anst�llda personer vid periodens slut.
rESultAt PEr AktiE – resultat efter skatt i f�rhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
EgEt kAPitAl PEr AktiE – Eget kapital i f�rhållande till antal utestående aktier vid periodens slut.
kASSAFlöDE PEr AktiE – årets kassafl�de dividerat med v�gt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.
utEStåENDE ANtAl AktiEr – Antal utestående aktier vid respektive periods slut�� justerat f�r fondemission och aktiesplit.
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hANDliNgAr iNFörliVADE gENOM hÄNViSNiNg

Detta noteringsdokument består av�� ut�ver f�religgande doku-
ment�� f�ljande handlingar som h�rmed inf�rlivas genom h�nvis-
ning:

årsredovisning f�r r�kenskapsåret �00� 
med tillh�rande revisionsber�ttelse�� sid 3�–55
årsredovisning f�r r�kenskapsåret �006 
med tillh�rande revisionsber�ttelse�� sid 16–5��� sid 16–5�
årsredovisning f�r r�kenskapsåret �005 
med tillh�rande revisionsber�ttelse�� sid 1–16�� sid 1–16

Samtliga ovanstående handlingar kommer att finnas tillg�ngliga 
i elektronisk form på www.netent.com.

n

n
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ADrESSEr

huVuDkONtOr OCh utVECkliNg
Net Entertainment NE AB (publ)
Birger Jarlsgatan 5� B
SE-113 56 Stockholm

08 55 6� 6� 00 | www.netent.com | info@netent.comwww.netent.com | info@netent.com

FörSÄlJNiNg OCh MArkNADSFöriNg
Net Entertainment Malta ltd
Suite A
Dolphin Court A
Embassy Way
ta’Xbiex MSD 11
Malta

+356 �1 311 6�1

FiNANSiEll råDgiVArE
Erik Penser Bankaktiebolag
Box �405
SE-103 �1 Stockholm

08 463 80 00 | www.penser.se | info@penser.se| www.penser.se | info@penser.se

rEViSOrEr
Deloitte AB
SE-113 �� Stockholm

08 506 �10 00 | www.deloitte.com/se
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