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Första kvartalet 2020  

 Intäkterna för det första kvartalet uppgick till 518 (418) MSEK  
 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 229 (196) MSEK, motsvarande en marginal 

om 44,2 (47,0)%. Resultatet har belastats med kostnader relaterade till omstrukturering om 26 
MSEK. Justerat för dessa kostnader uppgick EBITDA till 254 (196) MSEK, motsvarande en 
marginal på 49,1 (47,0)% 

 Rörelseresultatet (EBIT) var 119 (126) MSEK, motsvarande en marginal om 23,0 (30,2)%. 
Justerat för omstruktureringskostnader uppgick EBIT till 145 (126) MSEK, motsvarande en 
marginal på 27,9 (30,2)% 

 Periodens resultat uppgick till 82 (120) MSEK. Vinst per aktie uppgick till 0,34 (0,50) SEK före 
och efter utspädning. Utöver ovan nämnda omstruktureringskostnader har kvartalet belastats 
med finansiella engångskostnader om 40 MSEK, relaterade till upplösning och ändrad 
nuvärdesberäkning av tilläggsköpeskillingen för Red Tiger  

 
Väsentliga händelser under första kvartalet 

 Full integration med Red Tiger påbörjades för att realisera större synergier 
 Riktad nyemission av totalt 6 327 175 B-aktier föreslogs för att kvitta del av 

tilläggsköpeskillingen för Red Tiger, vilket innebär ca 2,6 procents utspädning  
 Flera nyheter presenterades inom Live Casino, t ex en utökning av studion på Malta med nya 

bord och ett nytt användargränssnitt för mobilt spel 
 Tolv nya slotspel lanserades, sex från NetEnt och sex från Red Tiger, varav Piggy Riches 

Megaways var det mest framgångsrika spelet 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Finansdirektör Lars Johansson lämnade NetEnt på egen begäran 
 
Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef  

”För att ytterligare stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten påbörjade vi en full integration 
med Red Tiger under kvartalet. Red Tiger fortsätter att överträffa våra förväntningar med sina 
prisbelönta spel och expansionen till nya marknader fortsätter. Tillsammans med en stark 
produktpipeline, inträden på nya reglerade marknader och satsningen inom Live Casino för NetEnt 
ger det oss goda förutsättningar att leverera fortsatt lönsam tillväxt under 2020.” 
 
 

Sammanfattning i siffror (MSEK)    
Jan-mar 

2020 
Jan-mar 

2019 
Jan-dec 

2019 
Rörelsens intäkter     518 418 1 793      
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)       229 196 855      
EBITDA-marginal     44,2% 47,0% 47,7%      
Rörelseresultat (EBIT)     119 126 529      
EBIT-marginal     23,0% 30,2% 29,5%      
Periodens resultat     82 120 429      
Vinst per aktie (SEK)     0,34 0,50 1,79      
Kassaflöde från den löpande verksamheten     205 150 575      
Nettoskuld (-kassa) vid periodens slut      2 296 -353  2 418      
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Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchef 
Vår omvärld präglas av den exceptionella situationen kopplad till pandemin covid-19, vars följder inte lämnar 
någon oberörd. Inom NetEnt-gruppen har våra medarbetares säkerhet och hälsa högsta prioritet samtidigt som vi 
jobbar hårt för att säkerställa en fortsatt god utveckling för företaget både på kort och lång sikt. Det är svårt att 
förutspå vilka effekter covid 19-situationen kommer att ha på ekonomin i allmänhet och vår bransch i synnerhet, 
men vi bedömer att den underliggande digitaliseringstrenden inom spelbranschen kommer att fortsätta och 
erbjuda tillväxtmöjligheter för NetEnt framöver. Hittills har vår verksamhets finansiella utveckling inte påverkats 
negativt av utbrottet av covid-19.    

Intäkterna för årets första kvartal uppgick till 518 MSEK (418 MSEK), med stöd av en stark avslutning på mars 
och den svagare svenska kronan. Beräknat pro forma (som om vi ägt Red Tiger under jämförelseperioden) ökade 
koncernens totala spelöverskott med 12 procent i euro jämfört med motsvarande period under 2019. Tillväxten 
var störst i USA och Storbritannien, medan utvecklingen i Sverige och Norge fortsatte att vara negativ. Lokalt 
reglerade marknader svarade för cirka 50 procent av koncernens spelöverskott under kvartalet. De största lokalt 
reglerade marknaderna för koncernen var Storbritannien med 19 procent, Italien med åtta procent och USA med 
sju procent av det totala spelöverskottet. Sverige svarade endast för sex procent, vilket innebär en stor minskning 
jämfört med före omregleringen av den svenska marknaden.  

För att ytterligare stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten genomförde vi förändringar i organisationen och 
påbörjade en full integration med Red Tiger. Förändringarna innebär en minskning av personalstyrkan med cirka 
120 anställda, varav merparten gäller tjänster i Stockholm, och förutses leda till kostnadsbesparingar om 150 
MSEK med början under andra halvåret 2020. Detta betyder att vi höjer de uppskattade årliga synergierna från 
förvärvet till cirka 250 MSEK, inklusive intäktssynergier.  

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 229 MSEK (196) och EBITDA-marginalen var 44,2 
(47,0) procent. Resultatet belastades med 26 MSEK i omstruktureringskostnader kopplade till integrationen av 
Red Tiger.  

Red Tiger fortsätter att överträffa våra förväntningar med sina prisbelönta spel och expansionen till nya 
marknader fortsätter. Under kvartalet driftsattes Red Tiger-spel hos kunder på de reglerade marknaderna i Italien 
och Slovakien, samt hos stora operatörer som Svenska Spel i Sverige och Sky i Storbritannien.  

Inom Live Casino jobbar vi vidare med att stärka vår produkt och under kvartalet utökade vi antalet bord i vår 
studio på Malta och uppgraderade gränssnittet för mobilt spel. Vi har haft nya rekordnivåer i antal spelare för varje 
månad som gått sedan december och vi upplever ett ökat intresse för produkten från både operatörer och 
spelare.  

En stark produktpipeline, inträden på nya reglerade marknader och satsningen inom Live Casino för NetEnt – 
tillsammans med Red Tigers expansion – ger oss goda förutsättningar att leverera fortsatt lönsam tillväxt under 
2020.  
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Therese Hillman,  
VD och koncernchef, NetEnt  
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Intäkter och resultat första kvartalet 
I första kvartalet uppgick intäkterna till 518 (418) MSEK och rörelsekostnaderna till 398 (292) MSEK. I 
rörelsekostnaderna ingår omstruktureringskostnader om 26 MSEK och 26 MSEK i avskrivningar av immateriella 
tillgångar relaterade till förvärvet av Red Tiger. Även högre marknadsföringskostnader och kundförluster 
påverkade kostnaderna under kvartalet. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 229 (196) 
MSEK, motsvarande en marginal på 44,2 (47,0) procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 119 (126) MSEK, 
motsvarande en marginal om 23,0 procent (30,2). Periodens resultat uppgick till 82 (120) MSEK. Vinsten per aktie 
uppgick till 0,34 (0,50) SEK före och efter utspädning. 
 
I allt väsentligt består bolagets intäkter av licensintäkter, som beräknas och faktureras som en procentuell andel 
av det spelöverskott (spelarnas insats med avdrag för spelarvinster) som genereras av NetEnts spel hos 
kunderna.  
 
Intäkterna påverkas av den svenska valutans utveckling i relation till andra valutor, främst euro och brittiska pund. 
Faktureringen sker huvudsakligen i euro och omräknas sedan till svenska kronor för koncernens rapportering. En 
svagare svensk krona ger en positiv effekt på redovisade intäkter. Under första kvartalet 2020 försvagades den 
svenska kronan mot euron med 2,4 procent och mot det brittiska pundet med 3,6 procent, jämfört med 
motsvarande period föregående år. Även kostnaderna påverkas av svenska kronans utveckling mot euron, då en 
svagare krona leder till kostnadsökningar uttryckt i svenska kronor. Exempelvis omräknas avskrivningarna från 
euro till svenska kronor. Andelen kostnader i utländska valutor utgjorde 55 (50) procent under första kvartalet 
2020.   
 
Finansiella poster uppgick till -31 (5) MSEK för första kvartalet, av vilka 40 MSEK var engångskostnader 
relaterade till upplösning och ändrad nuvärdesberäkning av tilläggsköpeskillingen för Red Tiger på grund av den 
tidigarelagda betalningen av tilläggsköpeskillingen till säljarna av bolaget (se not 3 för mer detaljerad information). 
Resten av finansnettot bestod främst av räntekostnader och periodiserade finansieringskostnader avseende 
banklån. 
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Fördelning av spelöverskott i första kvartalet  
I första kvartalet 2020 svarade lokalt reglerade marknader för 50 (50) procent av spelöverskottet. Nedan visas 
fördelningen per geografisk region och speltyp.  
 
 

 

 

         

              

 

 

 

 

 

 
Investeringar första kvartalet 

Koncernens investeringar i form av aktiverade utgifter för immateriella anläggningstillgångar uppgick till 53 (42) 
MSEK. Ökningen förklaras till största delen av Red Tigers aktiverade utvecklingskostnader. Koncernens 
investeringar i form av förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till 3 (3) MSEK för perioden.  
 
Aktiverade utgifter för immateriella anläggningstillgångar avser utveckling av nya spel, programvarulicenser, samt 
tekniska anpassningar i plattformen som ofta svarar mot krav på reglerade marknader. De större investeringarna 
under perioden avser utvecklingsprojekt inom plattform, spelproduktion och Live Casino.  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar utgörs främst av servrar och annan datorutrustning för att kunna möta 
nya tekniska krav samt säkerställa kapacitet och prestanda i samband med nya produktreleaser.  
 
 

Kassaflöde första kvartalet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 195 (191) MSEK under 
kvartalet. Koncernens kassaflöde efter förändring av rörelsekapital uppgick till 205 (150) MSEK.  
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -56 (-45) MSEK i första kvartalet.  
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -159 (-15) MSEK och bestod av amortering av banklån 
samt leasingskuld kopplad till IFRS 16.  
 
Vid periodens slut uppgick koncernens finansiella nettoskuld till 2 296 (-353) MSEK. Den finansiella nettoskulden 
består av banklån, nuvärdesberäknad tilläggsköpeskilling, leasingskuld kopplad till IFRS 16, med avdrag för 
likvida medel. Medel hållna för licenstagares räkning uppgick till 83 (46) MSEK. 
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Om NetEnt 
NetEnt AB (publ) är ett globalt spelbolag som erbjuder spel och spellösningar för världens mest framgångsrika 
operatörer inom onlinekasino. Spelen marknadsförs under NetEnts och Red Tigers varumärken. Sedan starten 
1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att utveckla spännande spel baserade på en 
kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 100 medarbetare i Malta, 
Stockholm, Sofia, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, London, Isle of Man och New Jersey. För mer information 
om NetEnt, besök gärna bolagets webbplats på www.netent.com. 

Personal och organisation 
Antal anställda uppgick vid periodens slut till 892 (768). Medräknat externa resurser såsom dedikerade personer 
hos kontraktsleverantörer och konsulter sysselsatte NetEnt 1 092 (959) personer. Anställda och sysselsatta 
personer definieras som motsvarande antal heltidstjänster. Red Tigers anställda ingår inte i jämförelsetalen från 
föregående år.  

Moderbolaget  
Intäkterna i moderbolaget utgörs av tjänster som tillhandahålls åt dotterbolag. Ingen aktivering av 
produktutveckling sker i moderbolaget, då utvecklingsprojekten initieras, leds och ägs av dotterbolag på Malta. 

Moderbolagets intäkter för första kvartalet uppgick till 209 (222) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 13 (38) 
MSEK för första kvartalet. Rörelsemarginalen för perioden var 6 (17) procent. Rörelsemarginalen påverkas främst 
av hur stor andel av moderbolagets kostnader som faktureras vidare till andra koncernbolag liksom tillämpad 
koncernintern prisnivå. Prisnivån styrs utifrån oberoende jämförelsestudier på liknande tjänster och kan variera 
över tiden om den allmänna prisnivån på marknaden har förändrats. I finansiella poster ingår valutakurseffekter 
på koncerninterna mellanhavanden och anteciperad utdelning. Resultatet efter skatt uppgick till 16 (39) MSEK för 
kvartalet.  

Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 (1) MSEK och investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar till 1 (1) MSEK under perioden. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 
47 (177) MSEK i moderbolaget.  

Risk- och osäkerhetsfaktorer  
NetEnt är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i 
mindre eller större omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade risker samt finansiella 
risker. Ledningens generella syn på de risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte förändrats 
jämfört med den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. För en detaljerad beskrivning 
av riskbilden hänvisas till NetEnts årsredovisning för 2019, sidorna 24-27 och sidorna 80–83.  

Årsstämma 
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 29 april 2020. Genomförandet att stämman kommer att 
anpassas till de särskilda yttre omständigheter orsakade av Corona-pandemin. Baserat på rådande föreskrifter 
från myndigheter och de åtgärder som nyligen har beslutats av riksdagen för att underlätta genomförandet av 
bolagsstämmor genom undantag i aktiebolagslagen uppmanar NetEnt alla aktieägare som önskar att utöva sin 
rösträtt att göra så antingen elektroniskt via e-post eller per vanlig post. Information om årsstämman och 
handlingar finns på NetEnts webbplats, www.netent.com/stamma 
 
Föreslagen utdelning  
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om överföring till aktieägarna om 239 (540) MSEK, motsvarande 1,00 
(2,25) kronor per aktie. Förslaget innebär att överföringen sker genom ett automatiskt aktieinlösenprogram. 

Valberedning och valberedningens förslag till ny styrelse 
Valberedningen inför årsstämman består av Joel Lindeman (ordförande, utsedd av Novobis och familjen 
Lundström), John Wattin (utsedd av familjen Hamberg), Michael Knutsson (utsedd av familjen Knutsson) och 
Fredrik Erbing (styrelsens ordförande). 
 

http://www.netent.com/
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Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fredrik Erbing, Peter Hamberg, Pontus Lindwall, Maria 
Redin, Lisa Gunnarsson, Christoffer Lundström och Jonathan Pettemerides, samt nyval av Mathias Hedlund som 
ledamot och ny styrelseordförande. 

Presentation av rapport 
Onsdagen den 22 april klockan 9:00 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en webbsänd 
telefonkonferens. Sändningen kan följas direkt på NetEnts webbplats, länken är: 
https://tv.streamfabriken.com/netent-q1-2020 

Finansiell kalender 
Årsstämma 2020   29 april 2020 
Delårsrapport januari-juni 2020   15 juli 2020 
Delårsrapport januari-september 2020  21 oktober 2020 
Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2020  12 februari 2021 
 
Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgängliga från offentliggörandet på 
NetEnts webbplats www.netent.com.  
 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens 
och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
 
Stockholm den 21 april 2020 
 
Fredrik Erbing 
Styrelsens ordförande 

Christoffer Lundström 
Ledamot 

Lisa Gunnarsson         Peter Hamberg  
Ledamot                       Ledamot 
                     

Jonathan Pettemerides  
Ledamot 

Pontus Lindwall  
Ledamot 

Maria Redin                Therese Hillman 
Ledamot                      VD   
 

  

Frågor kan riktas till: 
 
Therese Hillman, VD och koncernchef  
Tfn: 08-5785 4500 
therese.hillman@netent.com 
 

  

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Offentliggörande 
Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 22 april 2020 klockan 7:30 CET. 

Juridisk friskrivning 
Denna rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig 
väsentligt från de förutsedda. Utöver faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen 
för kunder, konkurrenter, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, nationella och gränsöverskridande 
lagar och regleringar, skatteregler, effektiviteten av upphovsrätt till datorsystem, teknologisk utveckling, 
valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska beslut med negativ påverkan på företagets verksamhet. 

https://tv.streamfabriken.com/netent-q1-2020
file://STO-FS-02/departments$/Investor-Relations/private/IR/IR/Kvartalsrapporter/2016/Q4/www.netent.com
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Resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag för koncernen (kSEK) 

RESULTATRÄKNING  
 

Jan-mars 
2020 

Jan-mars 
2019 

 
Jan-dec 

2019 
Intäkter                                   509 554 414 965 1 766 732 
Övriga intäkter  7 978 3 147 26 183 
Summa rörelsens intäkter  517 532 418 112 1 792 915 

Personalkostnader  -140 295 -127 103 -491 112 
Avskrivningar/nedskrivningar  -109 512 -70 231 -326 345 
Övriga rörelsekostnader  -148 602 -94 704 -446 732 
Summa rörelsens kostnader  -398 409 -292 038 -1 264 189 

Rörelseresultat  119 123 126 074 528 726 

Finansiella intäkter  59 004 17 022 72 961 
Finansiella kostnader  -89 657 -12 159 -128 481 
Summa finansiella poster  -30 654 4 863 -55 520 
     
Resultat före skatt   88 469 130 937 473 206 

Skatt på periodens resultat   -6 473 -10 706 -44 337 
Periodens resultat   81 996 120 231 428 870 

Vinst per aktie före utspädning (kr)  0,34 0,50 1,79 
Vinst per aktie efter utspädning 
(kr) 

 0,34 0,50 1,79 

Genomsnittligt antal utestående 
aktier 

    

- före utspädning 
- efter utspädning 

 239 130 860 
239 130 860 

240 130 860 
240 130 860 

239 469 216 
239 469 216 

Periodens resultat hänförligt till      
Moderbolagets aktieägare           81 996       120 231 428 870 

 
RAPPORT ÖVER RESULTAT 
OCH TOTALRESULTAT  

    

 
    

Periodens resultat 

Övrigt totalresultat 

Poster som kan komma att 
omklassificeras till årets resultat 

 81 996   120 231 428 870 

Valutakursdifferenser vid 
omräkning av utlandsverksamheter 

 -98 673   6 560 138 038 

Summa övrigt totalresultat för 
perioden, netto efter skatt 

 -98 673 6 560 138 038 

Summa totalresultat för 
perioden hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 

 -16 677   126 791 566 908 
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Balansräkningar i sammandrag för koncernen (kSEK)  

TILLGÅNGAR    
          2020-03-31 

 
   
 2019-03-31 

 
 
    2019-12-31 

Immateriella tillgångar  3 049 826 340 441 3 009 880 
Materiella anläggningstillgångar 
Nyttjanderättstillgångar 
Uppskjuten skattefordran 

 87 198 
214 704 

4 647 

113 194 
267 300 

5 640 

94 710 
228 829 

4 740 
Övriga långfristiga fordringar  15 905 29 985 26 106 
Summa anläggningstillgångar   3 372 280 756 560 3 364 265 

Kundfordringar 1)  414 542 68 821 219 920 
Övriga fordringar   15 787 51 978 55 664 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  90 553 191 061 200 957 
Medel hållna för licenstagares räkning  82 909 46 382 51 138 
Likvida medel  266 757 596 636 265 458 
Summa omsättningstillgångar  870 548 955 878 793 137 
SUMMA TILLGÅNGAR  4 242 828 1 712 438 4 157 402 

     

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  

 

      2020-03-31 

 
 

  2019-03-31 

 
 

  2019-12-31 

Aktiekapital  
  

1 205 
 

              1 205  
 

1 205 
Övrigt tillskjutet kapital  95 962 93 812 95 962 
Reserver  71 624 38 818 170 297 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat  770 960 948 976 689 215 
Summa eget kapital  939 750 1 082 811 956 678 
 
 
Förskott från kunder 
Banklån 
Övriga långfristiga skulder 
Leasingskulder 
Uppskjuten skatteskuld 

 

 

 
 

11 132 
1 982 507 

71 565 
137 339 

65 525 

 
 

25 035 
- 
- 

194 200 
10 408 

 

 
 

12 412 
2 000 643 

300 352 
152 379 

66 578 

Summa långfristiga skulder  2 268 068 229 643 2 532 363 
     

Leverantörsskulder  68 388 29 795 36 945 
Aktuella skatteskulder  50 662 27 500 56 054 
Leasingskulder 
Banklån 

 61 858 
256 452 

64 000 
- 

63 165 
237 608 

Övriga skulder  431 991 121 157 139 067 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  165 659 157 532 135 522 
Summa kortfristiga skulder  1 035 010 399 984 668 361 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 242 828 1 712 438 4 157 402 

 
1) Från och med mars 2020 fakturerar NetEnt sina månadsintäkter i innevarande månad. Tidigare skedde 

faktureringen i början av nästkommande månad. 
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Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen (kSEK) 

(kSEK) 
 Jan-mar    

2020 
Jan-mar  

  2019 
Jan-dec 
    2019 

Rörelseresultat  119 123 126 074 528 726 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:     

  Avskrivningar/nedskrivningar  109 512 70 231 326 345 
  Övrigt  -4 910 1 728 -20 016 
Betald ränta 
Betald skatt 

 -13 813 
-14 781 

-1 052 
-5 541 

-8 811 
-22 016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 

 195 132 191 440 804 227 

Förändring av rörelsekapital   10 226 -40 953 -229 356 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  205 357 150 487 574 871 

Förvärv av dotterbolag  - - -2 281 378 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -52 995 -41 746 -188 688 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -3 126 -3 224 -18 942 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -56 121 -44 970 -2 489 008 
     
Upptaget banklån 
Amortering banklån 

 - 
-142 696 

- 
- 

   2 296 397 
- 

Amortering av leaseskuld 
Erhållna likvider för teckningsoptioner 
Återköp av teckningsoptioner 

 -16 347 
- 

-251 

-15 094 
- 
- 

-61 071 
2 150 

- 
Återköp egna aktier  - - -30 355 
Utbetald överföring till aktieägare  - - -538 044 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -159 294 -15 094 1 669 076 
     
Periodens kassaflöde  -10 058 90 423 -245 061 
     

Likvida medel vid periodens början  265 458 500 844 500 844 

Kursdifferens i likvida medel  11 357 5 369 9 676 
Likvida medel vid periodens slut  266 757 596 636 265 458 
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Förändringar i eget kapital i sammandrag för koncernen (kSEK) 

2019  
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Summa  
eget 

kapital 
Ingående eget kapital 2019-01-01 1 205 93 812 32 258 828 745 956 020 
Överföring till aktieägare 
Återköp av egna aktier 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

-538 044 
-30 355 

-538 044 
-30 355 

Erhållen premie för teckningsoptioner - 2 150 - - 2 150 
Totalresultat för perioden jan-dec - - 138 038 428 870 566 908 
Utgående eget kapital 2019-12-31 
 

1 205 95 962 
 

170 297 689 215 956 678 
 
 

2020 
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Summa  
eget 

kapital 
Ingående eget kapital 2020-01-01 
Överföring till aktieägare 
Återköp egna aktier 
Återköp teckningsoptioner 
Totalresultat för perioden jan-mar 

1 205 
- 
- 
- 
- 

95 962 
- 
- 
- 
- 

170 297 
- 
- 
- 

-98 673 

689 215 
- 
- 

-251 
81 996 

956 678 
- 
- 

-251 
-16 677 

Utgående eget kapital 2020-03-31 
 

1 205 95 962 
 

71 624 770 960 939 750 
 
 

Det finns inget minoritetsintresse i koncernen. Allt eget kapital är således hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
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Resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag för moderbolaget 
(kSEK) 

 
Jan-mar 

2020 
Jan-mar 

2019 
Jan-dec 

2019 

Rörelsens intäkter 209 411 222 000 728 738 
Övriga externa kostnader -77 012 -62 494 -273 084 
Personalkostnader -114 389 -115 878 -392 814 
Avskrivningar -5 229 -5 458 -19 373 
Rörelseresultat          12 781 38 170 43 467 

Finansiella poster 
Bokslutsdispositioner 

 7 782 
- 

11 290 
- 

310 339 
7 658 

Resultat före skatt 20 563 49 460 361 464 

Skatt på periodens resultat -4 550 -10 885 -15 329 
Periodens resultat          16 013 38 574 346 134 
    
 
RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH  
TOTALRESULTAT 

   

Periodens resultat  16 013 38 574 346 134 
Övrigt totalresultat - - - 
Summa övrigt totalresultat för 
perioden,  

   

netto efter skatt - - - 
Summa totalresultat för perioden 16 013 38 574 346 134 
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Balansräkning i sammandrag för moderbolaget (kSEK) 

TILLGÅNGAR  
 

2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 
Immateriella anläggningstillgångar  10 432 3 064 10 747 
Materiella anläggningstillgångar  38 748 48 726 41 725 
Långfristiga interna fordringar 
Övriga långfristiga fordringar 

 1 982 507 
7 785 

- 
8 007 

2 000 643 
7 785 

Summa anläggningstillgångar   2 039 472 59 796 2 060 901 

Kundfordringar  - 122 - 
Fordringar hos koncernföretag   991 567 544 718 755 143 
Aktuella skattefordringar  - - - 
Övriga fordringar   42 573 13 984 15 791 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  52 958 52 104 42 764 
Likvida medel  46 596 177 215 41 250 
Summa omsättningstillgångar  1 133 694 

 
788 143 

 
854 948 

 
SUMMA TILLGÅNGAR  3 173 166 

 
847 940 

 
2 915 849 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
 

2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 
Aktiekapital   1 205 1 205 1 205 
Reservfond  38 38 38 
Överkursfond  60 784 58 885 61 035 
Balanserade vinstmedel  368 245  590 510 22 111  
Periodens resultat  16 013 38 574 346 134 
Summa eget kapital  446 285 689 212 430 523 

Banklån 
Summa långfristiga skulder 
 
Obeskattade reserver 
 

 
 

1 982 507 
1 982 507 

 
11 816 

 

- 
- 
 

19 474 
 

2 000 643 
2 000 643 

 
11 816 
 

 
Leverantörsskulder  44 010 22 861 22 979 
Banklån 
Skulder till koncernföretag  

 256 452 
277 670 

- 
- 

237 608 
114 900 

Skatteskulder  18 171 3 386 277 
Övriga skulder  7 149 8 279 7 175 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  129 105 104 728 89 929 
Summa kortfristiga skulder  732 557 139 254 472 868 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 173 166 847 940 2 915 849 
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Nyckeltal 

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger 
värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets finansiella 
utveckling och finansiella ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid 
jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som 
definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller presenteras vissa mått som inte definieras enligt IFRS. 

 

Nyckeltal för koncernen     

  
Jan-mar 

2020 
Jan-mar 

2019 
Jan-dec 

2019 

Finansiella mått enligt IFRS       
Rörelsens intäkter (kSEK) 517 532 418 112 1 792 915 

Resultat/aktie (SEK) före utspädning 0,34 0,50 1,79 

Resultat/aktie (SEK) efter utspädning  0,34 0,50 1,79 

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning  239 130 860 240 130 860 239 469 216 

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 239 130 860 240 130 860 239 469 216 

Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning 239 130 860 240 130 860 239 130 860 

Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning 239 130 860 240 130 860 239 130 860 

       

Alternativa nyckeltal:       

Rörelsens intäkter (kEUR) 48 528 40 136 169 316 

Rörelsemarginal (procent)  23,0 30,2 29,5 

EBITDA-marginal (procent)  44,2 47,0 47,7 

Effektiv skattesats (procent) 7,3 8,2 9,4 

       

Räntabilitet på eget kapital, rullande 12 månader (procent)  47,4 62,2 49,8 

Soliditet (procent)  22,1 63,2 23,0 

Kassalikviditet (procent)  84,1 239,0 118,7 

Räntebärande nettoskuld (kSEK) (1) 2 295 504 -353 014 2 418 126 

Nettoskuldsättningsgrad (gånger)  2,4 -0,3 2,5 

Eget kapital per aktie (SEK) före utspädning 3,93 4,51 3,99 

Eget kapital per aktie (SEK) efter utspädning 3,93 4,51 3,99 

       

Genomsnittligt antal anställda 883 783 779 

Antal anställda vid periodens slut 892 768 862 

Antal sysselsatta vid periodens slut 1 092 959 1 062 
 

(1) Negativt tal innebär att koncernen har en nettokassa (likvida medel överstiger räntebärande skulder). 
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 Nyckeltal för koncernen per kvartal         

  
2020 
Kv 1 

2019 
Kv 4 

2019 
Kv 3 

2019 
Kv 2 

2019 
Kv 1 

2018 
Kv 4 

2018 
Kv 3 

2018 
Kv 2 

2018 
Kv 1 

Finansiella mått enligt IFRS: 
 

                

Rörelsens intäkter (MSEK) 
 

517,5 512,0 443,4 419,4 418,1 465,4 449,3 437,2 430,1 

Likvida medel (MSEK) (2) 
 

266,8 265,5 300,2 193,0 596,6 500,8 362,3 195,5 560,9 

Medel hållna för licenstagares räkning (MSEK) 
 

82,9 51,1 118,1 97,8 46,4 29,5 110,3 56,4 75,4 
                  

Alternativa nyckeltal: 
 

                

Rörelsens intäkter (MEUR) 
 

48,5 48,1 41,6 39,5 40,1 45,1 43,1 42,3 43,2 

Rörelseresultat (MSEK)  
 

119,1 160,6 112,0 130,0 126,1 146,2 172,0 148,8 134,1 

Rörelsemarginal (procent) 
 

23,0 31,4 25,3 31,0 30,2 31,4 38,3 34,0 31,2 

EBITDA-marginal (procent)  
 

44,2 51,0 44,3 48,0 47,0 43,9 50,6 46,3 42,3 

Tillväxt i SEK jmf med fg år (procent)  
 

  23,8 10,0 -1,3 -4,1 -2,8 9,5 11,0 5,9 9,3 

Tillväxt i EUR jmf med fg år (procent)  
 

20,9 6,6 -3,6 -6,6 -7,0 3,9 1,8 -0,8 4,3 

Tillväxt i SEK jmf med fg kvartal (procent)  
 

1,1 15,5 5,7 0,3 -10,2 3,6 2,8 1,7 1,2 

Tillväxt i EUR jmf med fg kvartal (procent)  
 

0,9 15,6 5,2 -1,6 -11,0 4,5 1,9 -1,9 -0,6 
                  

Soliditet (procent)  
 

22,1 23,0 18,2 47,7 63,2 70,7 63,5 60,7 70,7 

Räntabilitet på eget kapital, rullande 12 mån (procent)  
 

47,4 49,8 52,6 60,7 62,2 65,3 68,2 68,3 69,5 

Nettoskuldsättningsgrad (gånger)  
 

2,4 2,5 3,2 0,1 -0,3 -0,5 -0,4 -0,3 -0,5 
                  

Aktiekurs vid periodens slut (SEK)  
 

24,75 25,85 30,35 29,75 33,75 36,55 36,04 47,90 41,94 

Resultat per aktie (SEK) efter utspädning  
 

0,34 0,47 0,32 0,50 0,50 0,57 0,65 0,58 0,61 

Eget kapital per aktie (SEK) 
 

3,93 4,00 3,19 2,68 4,51 3,98 3,45 2,83 4,47 

Kassaflöde från löpande verksamheten/aktie (SEK)  
 

0,86 0,42 0,42 0,94 0,56 0,78 0,88 0,93 0,86 

Genomsnittligt antal anställda 
 

883 858 746 730 783 808 802 802 787 
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Avstämning mot IFRS           

(MSEK) 
2020  
Kv 1 

2019  
Kv 4 

2019 
Kv 3 

2019 
Kv 2 

2019 
Kv 1 

2018 
Kv 4 

2018 
Kv 3 

2018 
Kv 2 

2018 
Kv 1 

EBITDA                    

Periodens resultat  82,0 112,6 76,1 119,9 120,2 136,6 155,4 139,3 145,8 

Skatt på periodens resultat 6,5 14,4 8,4 10,9 10,7 5,4 15,0 12,6 11,9 

Finansnetto -30,7 -33,6 -27,5 0,8 4,9 -4,1 -1,6 3,1 23,7 

Avskrivningar  109,5 100,7 84,3 71,1 70,2 58,1 55,5 53,5 47,9 

EBITDA 228,6 261,3 196,3 201,1 196,3 204,3 227,5 202,3 182,0 
                   

Räntebärande nettoskuld                   

Räntebärande avsättningar  - - - - - - - - - 

Banklån 2 239,0 2 238,3 2 300,3 - - - - - - 

Leasingskuld 
           

199,2 
       

215,5 249,3 258,2 243,6 - - - - 

Nuvärdesberäknad tilläggsköpeskilling 124,1 229,8 215,6 - - - - - - 

Likvida medel (2) -266,8 -265,5 -300,2 -193,0 -596,6 -500,8 
-

362,3 -195,5 -560,9 

Räntebärande nettoskuld  (1) 2 295,5 2 418,1 2 465,0 65,2 -353,0 -500,8 
-

362,3 -195,5 -560,9 
                   

Kassalikviditet                   

Summa omsättningstillgångar 870,5 793,1 794,4 600,1 955,9 857,7 809,7 607,5 995,3 

Summa kortfristiga skulder 1035,0 668,4 833,6 489,7 400,0 378,3 443,6 402,3 378,9 

Kassalikviditet (procent) 84,1 118,7 95,3 122,5 239,0 226,7 182,5 151,0 262,7 

           
 (1) Negativt tal innebär att koncernen har en nettokassa (likvida medel överstiger räntebärande skulder).   
 (2) Exkluderar medel hållna för licenstagares räkning         

 

 
 
Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRS 
Interpretations Committee-tolkningar sådana de antagits av EU. Vidare har rekommendation från Rådet för 
finansiell rapportering, RFR 1 avseende Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Denna 
delårsrapport är för koncernen upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen (ÅRL) och IAS 34 
Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapportering rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpats 
för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet 
av den senaste årsredovisningen med nedanstående undantag. 

För närmare information om principerna hänvisas till årsredovisningen som finns tillgänglig på hemsidan 
www.netent.com.  

Belopp är uttryckta i kSEK (tusental svenska kronor) om inget annat anges. MSEK är en förkortning för miljoner 
svenska kronor. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. 

 

http://www.netent.com/
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Not 2 - Uppdelning av intäkter (kSEK)   
              

Typ av intäkt      
Jan-mar 

2020 
Jan-mar 

2019 
Jan-dec 

2019 
Licensintäkter   498 780 400 371 1 710 520 
Setup fee intäkter   10 774 14 594 56 212 
Övriga intäkter     7 978 3 147 - 
Summa    517 532 418 112 1 766 732 

       

Tidpunkt för redovisning av intäkter 
Jan-mar 

2020 
Jan-mar 

2019 
Jan-dec 

2019 
Vid en viss tidpunkt   506 758 403 518 1 710 520 
Över tid       10 774 14 594 56 212 
Summa    517 532 418 112 1 766 732 

       

Geografisk uppdelning   
Jan-mar 

2020 
Jan-mar 

2019 
Jan-dec 

2019 
Malta 
Sverige    

29,4% 
1,7% 

34,5% 
0,4% 

34,8% 
1,8% 

Övriga länder     68,9% 65,1% 63,4% 
Summa    100,0% 100,0% 100,0% 

 

Den geografiska uppdelningen är baserad på kundens hemvist. 
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Not 3 – Förvärv av koncernföretag     
        

Förvärvet av Red Tiger Gaming Limited (”Red Tiger”), som konsolideras från början av september 2019, innebar 
förvärv av nettotillgångar om totalt 1 108 MSEK varav varumärke representerar ett värde om 399 MSEK, 
kundrelationer om 444 MSEK, teknik om 45 MSEK samt spel inklusive RT´s jackpottplattform om 244 MSEK. 
Resterande del av den totala köpeskillingen, uppgående till 2 552 MSEK, utgörs enligt den preliminära 
förvärvsanalysen av goodwill om 1 447 MSEK, främst hänförlig till den unika kompetens inom spel och 
spelproduktion samt starka marknadsposition som Red Tiger och dess personal bidrar med. 

Upptagna banklån relaterade till förvärvet av Red Tiger uppgår till totalt 243 MEUR, varav 217,5 MEUR har 
nyttjats. Detta belopp är upptaget i två separat lån, 103,0 MEUR som amorteras under lånets löptid fram till 
september 2023. På detta lån gjordes den första amorteringen om 12,8 MEUR i mars 2020. Det andra lånet om 
114,5 MEUR amorteras i sin helhet i september 2023. Total utestående låneskuld för dessa två lån uppgår per 31 
mars 2020 till 204,7 MEUR. Ränte- och övriga villkor är marknadsmässiga och innebär bland annat att NetEnt 
måste uppfylla ett antal finansiella nyckeltal. 
 
I samband med förvärvet av Red Tiger kommunicerades att en tilläggsköpeskilling om totalt 23 miljoner pund, 
kopplad till den finansiella utvecklingen i Red Tiger under de kommande två åren, skulle kunna komma att betalas 
ut till säljarna av Red Tiger år 2022. Red Tiger har sedan förvärvet haft en finansiell utveckling som med god 
marginal överträffat bolagets prognoser. Genom att underlätta en full integration mellan bolagen ökar 
möjligheterna att utvinna betydande synergier för NetEnt-koncernen både på intäkts- och kostnadssidan.  
 
För att underlätta integrationen av bolagen ingick NetEnt i mars 2020 ett tilläggsavtal med säljarna av Red Tiger 
som innebär att villkoren för utbetalning av tilläggsköpeskillingen anses uppfyllda och att hälften av 
tilläggsköpeskillingen ska erläggas i form av B-aktier och resterande del kontant under andra kvartalet 2021. 
Tilläggsavtalet är villkorat av att årsstämman i NetEnt, som avses hållas den 29 april 2020, beslutar om en till 
säljarna av Red Tiger riktad kvittningsemission om totalt 6 327 175 B-aktier. Teckningskursen för B-aktierna ska 
uppgå till 21,34 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för NetEnts B-aktier på 
Nasdaq Stockholm under perioden 24 februari – 20 mars 2020.  

Genom den föreslagna nyemissionen ökar NetEnts aktiekapital med cirka 31 762 SEK till 1 237 219 SEK. Det 
totala antalet aktier kommer efter nyemissionen att vara 245 458 035, varav 33 660 000 A-aktier och 211 798 035 
B-aktier. De angivna antalen aktier är justerade för bolagets återköpta B-aktier, som uppgår till 1 000 000 aktier. 
Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 2,6 procent för antalet aktier och 1,2 procent för 
antalet röster på fullt utspädd basis (dvs. baserat på totalt antal aktier och röster utestående efter nyemissionen). 

Red Tigers säljare åtar sig att inte sälja de aktier i NetEnt som de erhåller i den riktade nyemissionen fram till 
mars 2022. En av säljarna är Gavin Hamilton, VD Red Tiger och tillika nybliven Chief Operating Officer NetEnt.   
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Definitioner och upplysningar 

Rörelseresultat 
Rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader. Det är ett mått på företagets rörelseresultat före räntor och skatter 
som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets lönsamhet. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens intäkter. Det är ett lönsamhetsmått som används av investerare, 
analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets lönsamhet. 
 
EBITDA-marginal 
Rörelseresultat exklusive avskrivningar i förhållande till rörelsens intäkter. Det är ett lönsamhetsmått som 
används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets lönsamhet. 
 
Tillväxt i SEK jämfört med föregående år 
Procentuell ökning  av rörelsens intäkter i svenska kronor jämfört med föregående år. Det är ett mått som 
används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets tillväxt.   
 
Tillväxt i EUR jämfört med föregående år 
Procentuell ökning  av rörelsens intäkter i euro jämfört med föregående år. Det är ett mått som används av 
investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets tillväxt.  
 
Tillväxt i SEK jämfört med föregående kvartal 
Procentuell ökning  av rörelsens intäkter i svenska kronor jämfört med föregående kvartal. Det är ett mått som 
används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets tillväxt. 
 
Tillväxt i EUR jämfört med föregående kvartal 
Procentuell ökning  av rörelsens intäkter i euro jämfört med föregående kvartal. Det är ett mått som används av 
investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets tillväxt. 
 
Genomsnittligt eget kapital 
Beräknas som eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två. 
 
Räntabilitet på eget kapital 
Periodens resultat (rullande tolv månader) i procent av genomsnittligt eget kapital de senaste fyra kvartalen. Det 
är ett avkastningsmått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets 
förmåga att förränta det kapital som dess aktieägare ställt till förfogande. 
 
Finansiella poster 
Beräknas som ränteintäkter minus räntekostnader, justerat för valutakursdifferenser. 
 
Soliditet 
Beräknas som eget kapital dividerat med summa tillgångar vid periodens slut. Det är ett mått som används av 
investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets betalningsförmåga på lång och kort sikt 
samt kapitalstrukturen i bolaget. 
 
Kassalikviditet 
Beräknas som summa omsättningstillgångar dividerat med summa kortfristiga skulder vid periodens slut. Det är 
ett mått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella 
ställning och betalningsförmåga på kort sikt. 
 
Räntebärande nettoskuld 
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar och likvida medel. Det är ett mått som 
används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella ställning och 
möjlighet att dela ut pengar till aktieägarna. 
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Nettoskuldsättningsgrad (gånger) 
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital. Det är ett mått som används av investerare, analytiker och 
bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella ställning och möjlighet att dela ut pengar till aktieägarna. 
 
Genomsnittligt antal anställda 
Genomsnittligt antal anställda under perioden, definierat som motsvarande heltidstjänster. 
 
Antal anställda vid periodens slut 
Antalet anställda personer vid periodens slut, definierat som motsvarande heltidstjänster. 
 
Antal sysselsatta vid periodens slut 
Antalet anställda och externa resurser såsom dedikerade personer hos kontraktsleverantörer och konsulter vid 
periodens slut, definierat som motsvarande heltidstjänster. 
 
Resultat per aktie före utspädning 
Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden före 
utspädning. 
 
Resultat per aktie efter utspädning 
Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden efter 
utspädning.  
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut. Det är ett mått som används av 
investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella ställning. 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 
Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden 
efter utspädning. Det är ett mått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av 
bolagets finansiella utveckling och förmåga att generera ett positivt kassaflöde. 
 
Genomsnittligt antal utestående aktier 
Antal utestående aktier under perioden i genomsnitt, justerat för fondemission och aktiesplit. 
 
Utestående antal aktier 
Antal utestående aktier, justerat för fondemission och aktiesplit. 

Spelöverskott 
Branschterm som anger överskottet hos speloperatörer. Beräknas som spelinsatser med avdrag för vinster och 
bonusar till spelare. NetEnts intäkter består till största del av licensavgifter, vilka beräknas som en procentuell 
andel av spelöverskottet i NetEnts spel hos kunderna (speloperatörerna).  
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NetEnts affärsidé 
NetEnt verkar i den digitala underhållningsbranschen och har som affärsidé att utveckla spel- och 
systemlösningar som gör det möjligt för operatörer av onlinekasino att erbjuda sina kunder den bästa 
spelupplevelsen. 

 
NetEnts affärsmodell 
NetEnt är ett B2B-företag som utvecklar och säljer programvara (spel- och systemlösningar) av högsta kvalitet till 
operatörer av onlinekasino runtom i världen. Speloperatörerna betalar en månatlig licensavgift till NetEnt, vilken 
beräknas som en procentuell andel av det spelöverskott som kasinot genererar. För att speloperatörerna ska 
kunna fokusera på sin kärnverksamhet ansvarar NetEnt för all teknisk drift och övervakning av 
speltransaktionerna åt sina kunder genom så kallad hosting. NetEnt tar även en aktiv roll i integrationsarbetet hos 
nya kunder.  

 
NetEnts strategier 
NetEnt utvecklar kontinuerligt sitt erbjudande för att ligga i framkant vad gäller teknik, innovation och kvalitet. 
Bolaget ska vara en nära samarbetspartner för sina kunder och tillväxtstrategin bygger på att växa med såväl 
befintliga som nya kunder, med nya produkter, tjänster och på nya marknader. NetEnt ska delta i omregleringen 
av spelmarknaden och expandera geografiskt på prioriterade marknader. Europa är högsta prioritet, följt av 
Amerika och Asien. NetEnt optimerar ständigt effektiviteten inom samtliga delar av verksamheten och ska 
attrahera, bevara och utveckla kärnkompetensen. Bolaget strävar efter att ha en företagskultur som främjar tillväxt 
och ska ha beredskap för att investera i nya affärsmöjligheter.  
  

NetEnts produkter 
NetEnt erbjuder ett komplett spelsystem som omfattar en fullständig uppsättning kasinospel i världsklass och en 
kraftfull teknisk plattform. Spelen håller hög kvalitet och plattformen hanterar flera miljarder transaktioner i 
månaden. Spelsystemet anpassas för varje licenstagare, vilket gör att spelen upplevs som en naturlig och 
enhetlig del av operatörens spelsite. NetEnts spelportfölj omfattar ett stort utbud av innovativa spel som erbjuds i 
olika kanaler såsom desktop, surfplattor och mobiltelefoner. Spelen delas in i kategorier som slotspel, bordsspel 
och övriga spel.  
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