
 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § 3 p. aktiebolagslagen 

Styrelsen för Spiffbet AB, org. nr 556856-0246 (”Bolaget”), avger härmed följande redogörelse enligt 

13 kap. 6 § aktiebolagslagen med anledning av beslut av styrelsen att med stöd av bemyndigande från 

årsstämman den 22 maj 2020 besluta om riktade nyemissioner av aktier i Bolaget. 

Efter avgivande av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har inte inträffat någon händelse 

som är av väsentlig betydelse för Bolagets ställning, utöver vad som dels framgår av Bolagets 

delårsrapport för perioden januari-september 2020, dels vad som anges nedan för perioden efter den 

30 september 2020. Nämnda årsredovisning, delårsrapport och pressmeddelanden finns tillgängliga 

på Bolagets webbplats www.spiffbet.com.  

- 26 oktober 2020 Spiffbet tecknade avtal om att förvärva Cashmio Group Ltd (”Cashmio"). 

Under 2020 beräknas Cashmio omsätta 45 MSEK med en vinst om 3 MSEK. Förvärvet ökar 

Spiffbets förväntade omsättning väsentligt. Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK varav 10 

MSEK kontant uppdelat i tre trancher. Spiffbet bedömer att betydande kostnadssynergier 

kan utvinnas vid ett samgående 

 

- Spiffbet förvärvade onlinekasinot Wishmaker genom att ta över domän och övrig 

immaterialrätt.  Förvärvet möjliggör synergier med Cashmio Group.  Wishmaker har under 

perioden januari – september 2020 uppnått en omsättning om 12 miljoner kronor.  

Köpeskillingen bestäms utifrån uppnådd omsättning fram till juni 2021 och erläggs kontant 

 

- Spiffbet tog över onlinekasinot Zenspin i ett inkråmsförvärv där domän och övrig 

immaterialrätt överlåts. Ingen köpeskilling utgick. Verksamheten kommer att drivas av 

Spiffbets befintliga organisation på Malta 

 

 

Stockholm den 9 december 2020 

SPIFFBET AB 

Styrelsen 

____________________      __________________ 

Karl Trollborg        Per Ganstrand 

 

 

 

____________________       

Henrik Svensson        
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