Inbjudan till teckning av aktier i Spiffbet AB

(Avser SpiffX AB under namnändring till Spiffbet AB)

Informationsbroschyr avseende företrädesemission 3 – 19 oktober 2018
Hänvisning till upprättat memorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av aktier i
Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”). Föreliggande material är en introduktion till Spiffbet och Erbjudandet
om teckning av aktier vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det memorandum som
upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av
de risker som Spiffbet bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier.
Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av
en investering i Spiffbet, finns återgivna i memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör memorandumet
studeras i detalj. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på www.spiffx.se.
Detta memorandum får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion
där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

VD har ordet

- ett nytt namn på spelmarknaden.
Spiffbet har det senaste året stöpts om till ett nytt bolag - en innovativ leverantör av spel till
speloperatörer och spelplattformar. Vårt förvärv av en plattform med 30 casinospel tillsammans med
våra egenutvecklade Take5-spel i flera varianter innebär att vi har en attraktiv spelportfölj som kan
distribueras via PC, mobilt och i spelbutiker. Produktmässigt är vi idag ett betydligt större bolag än för
ett år sedan. Denna omstöpning manifesteras genom att samla den nya verksamheten under namnet
Spiffbet. Spiffbet verkar på en marknad som omsätter cirka 4 000 miljarder kronor om året och vi är nu
redo att på allvar utmana marknaden om dessa miljarder. För att nå våra mål snabbt och för att kunna
ta till vara på de stora möjligheter som öppnats för oss, gör vi nu en kapitalanskaffning för att investera
i intensifierad produktutveckling, marknadsföring och försäljning.

Bra position på marknaden
Spiffbet har en mycket bra position på marknaden då flera av
våra spelprodukter är unika, samtidigt som de har en teknisk
höjd som ofta ligger i nivå med de främsta leverantörerna i
spelindustrin. Våra snabba hybridspel är vi ensamma om på
marknaden. Förutom att de kombinerar sportsbetting med casino
ger de våra kunder en hög spelmarginal. Framtiden ser därför ljus
ut för våra mobilanpassade hybridspel.
Idag är det dock casinospel som skapar de stora intäkterna
för spelindustrin. Jag är därför mycket nöjd med att vi nu har
förvärvat en plattform med 30 casinospel till vår portfölj. Det ökar
väsentligt våra möjligheter att skapa intäkter på både kort och
lång sikt.
I och med förvärvet av casinoplattformen har säljaren,
Keith Long, dels blivit aktieägare, dels anställts för att driva
utvecklingen och marknadsföringen av casinoplattformen. Keith
har stor kunskap och lång erfarenhet, både av att utveckla och
marknadsföra spel. Detta i kombination med hans omfattande
kontaktnät av personer och bolag i branschen gör honom mycket
värdefull för oss.

Snabbfotat och flexibelt

kunder. Efter Fotbolls-VM, då några av de kontrakterade
speloperatörerna började köra skarpt med våra produkter, har vi
märkt en tydlig skillnad på intresset från marknaden att integrera
våra spel och vi har även skrivit avtal med nya plattformar och
operatörer. Vi har dessutom redan tecknat Bolagets första avtal
avseende våra nyförvärvade casinospel.

Kunderna efterfrågar våra produkter
Jag tolkar det som att vi nu har fått en acceptans för våra
produkter på marknaden. Våra kunder letar efter spel som skiljer
sig från mängden kombinerat med möjligheten att få dem
skräddarsydda efter egna behov. Denna efterfrågan behöver
vi nu möta både genom ökade säljinsatser och genom att öka
tempot i produktutvecklingen.
Säljarbetet fokuseras för närvarande på marknader i Afrika och
Europa och kommer att breddas mot Asien och Latinamerika.
Vi har fått en bra start i Afrika i och med avtalen med Supabets,
Hela bet och bluesandscasino.com, som också ger oss
bra kundreferenser. Våra produkter passar den afrikanska
marknaden i utformning, odds och vinster. Framöver behöver
vi därför stärka vår lokala närvaro för att bli effektivare i
försäljningsarbetet och vår förmåga att anpassa oss till lokala
förhållanden.

Som bolag har Spiffbet flera fördelar jämfört med våra
konkurrenter. Vi är ett relativt nytt och snabbfotat företag och
vi kan därför snabbt anpassa oss till våra kunders krav vad
gäller funktion och utseende på våra spel. Vi uppfattas därför
som flexibla och bra att samarbeta med. Vår kostnadseffektiva
organisation avspeglar sig också i en attraktiv prisbild mot våra
kunder.

Investering för högre fart

I samband med förvärvet av casinoplattformen har vi
kontrakterat två konsultbolag i Sydafrika med mycket erfarna
spelutvecklare både vad det gäller teknik och design. Dessa
leverantörer ger oss också närmast obegränsade resurser om vi
vill fortsätta att öka takten i utvecklingsarbetet. Vår spelutveckling
bedrivs därför numera både i Stockholm och Sydafrika, medan
den operativa verksamheten, liksom tidigare, bedrivs på Malta.

Jag hoppas att jag med dessa ord kunnat förmedla den känsla
av tilltro och energi som jag har. Vi har bättre förutsättningar
än någonsin att sätta Spiffbet på kartan som ett framgångsrikt
bolag. Det är min förhoppning att både befintliga aktieägare
och en mängd nya investerare vill vara med på den intressanta
utvecklingsresa som Spiffbet är inne på.

Vi har under det senaste året tvingats inse att det tar längre tid
än beräknat att få Take5-spel i produktion hos våra avtalade

Med nya kunder och nya produkter kommer ett större krav på
sälj- och utvecklingsresurser som vi behöver investera i. För
att kunna genomföra våra ambitiösa planer gör vi därför nu en
större kapitalanskaffning. Det är vår bedömning att detta är
vägen till att bli framgångsrika på kortast möjliga tid.

Stockholm den 21 september 2018
Lennart Gillberg, VD Spiffbet

Kort om
Spiffbets verksamhet har genomgått en rejäl omstöpning under det senaste året. Bolaget har utvecklats
till en renodlad spelleverantör och därmed utvecklat en helt ny affärsmodell. Fokus har lagts på att
utveckla innovativa mobilbaserade hybridspel i form av Take5Live för den internationella spelmarknaden.
Hybridspelen kompletterades nyligen via ett förvärv av en spelplattform bestående av 30 casinospel,
vilket utökar erbjudandet och även intjäningspotentialen väsentligt.
Spiffbet har två produktområden, traditionella Casinospel som marknadsförs under varumärket Spiffbet
Casino, samt hybridspel av typen Take5 som marknadsförs under varumärket Spiffbet Games.

Casinoplattformen består av en portfölj med 30 spel,
huvudsakligen de globala storsäljarna inom casinospel, det vill
säga Black Jack, Baccarat, Roulett, Video Poker samt slottar
(enarmade banditer). Spelen har välkända regler och erbjuds i
diverse varianter med olika förutsättningar beroende på lokala
preferenser. Exempelvis finns Roulett i två varianter, dels med
en nolla, dels med en dubbelnolla. Även övriga spel finns med
diverse lokala varianter, vilket påverkar både spelrytm och
vinstmöjligheter.

Det första spelet Spiffbet utvecklat och marknadsfört är
Take5 för fotboll. Tanken bakom Take5 är enkel - satsa 1
euro för möjligheten att vinna 5 euro på att det blir mål i
matchen, oavsett lag, inom 5 min från det att vadet startat.

Casinospelen är framtagna för desktop och landbaserad
spelverksamhet. Spiffbet anpassar nu spelen för mobila enheter
som smarta telefoner och surfplattor. Samtidigt uppdaterar vi
spelens användargränssnitt med ny grafik, rörliga bilder, nya ljud,
musik, nya speakerröster etc. där det behövs.

Take5 har även kompletterats med casinospelsfunktioner,
vilket ger en kombination av betting och ett slumpinslag, en
nisch Spiffbet etablerat i spelbranschen under begreppet
hybridspel. Exempelvis kan det vara ett hjul att snurra
på eller en skraplottsfunktion som avgör vinstens storlek
baserat det ursprungliga belopp spelaren satsat.

Plattformen har all nödvändig operatörsfunktionalitet
med egen plånbokshantering och back-office-system.
Operatörsfunktionaliteten utvecklas nu vidare, vilket har gett
möjlighet att marknadsföra spelen som en komplett white-labellösning, vilket kräver en större insats från Spiffbet men även ger
en betydligt högre andel av spelintäkterna.
Casinoplattformen är väl beprövad och har de funktioner som
gör att den inte bara lämpar sig för online-spel utan också för
landbaserad verksamhet, oavsett storlek, eftersom den har unika
egenskaper som exempelvis möjlighet till mycket hög pay-out.
Detta förklaras bäst av att den ursprungligen är utvecklad för och
har varit i full drift hos ett mycket stort globalt spelbolag. Därför
är Spiffbets ambition att få maximal utväxling på etablerade
relationer och snabbt få med casinospelen i vårt erbjudande både
till befintliga kunder och i pågående försäljningsdiskussioner.

Take5 vidareutvecklas för att tilltala nya målgrupper med
exempelvis en jackpotfunktion, möjlighet att erbjuda
free bets samt en variant där spelaren har chansen att
mångdubbla vinsten genom att pricka rätt flera gånger i rad.

Spiffbet har även tagit fram varianter av hybridspel för
andra sporter med helt annan spellogik än Take5, men som
ändå är besläktade genom karaktären av enklare nöjesspel
för vadslagning med ett slumpbaserat inslag.
Spelen i Take5-familjen har väckt stort intresse bland
speloperatörer och spelplattformar under det senaste
året, vilket resulterat i ett antal kundavtal och en mängd
pågående diskussioner med intresserade kunder.
Kombinationen med den nyförvärvade casinoplattformen
stärker erbjudandet dramatiskt och ökar även möjligheten
att snabbt skapa signifikanta intäkter.

Marknad
Spiffbet verkar både på marknaden för landbaserade spel och online-spelmarknaden. Bolaget har avtal med kunder i Afrika,
Europa och Oceanien. Huvudfokus ligger för närvarande på den stora europeiska marknaden och på Afrika. Spiffbets ambition är
dock att växa med befintliga och nya kunder globalt. Omsättningen av bruttospelvinster för den globala spelmarknaden uppgick
2017 till 384,7 miljarder EUR. Som en liten aktör i en stor marknad blir begränsningen för Spiffbets tillväxt inte i första hand
marknadens storlek utan i stället bolagets egen förmåga att attrahera kunder och implementera sina produkter.

Avsändare: Strömberg, 120 88 Stockholm
Returadress & adresskälla: Göteborg Corporate Finance, Prästgårdsängen 21, 412 71 Göteborg
För att inte få liknande utskick i framtiden, vänligen hör av dig till Göteborg Corporate Finance på info@gcf.se.

Varför investera i Appspotr
För att inte få liknande utskick i framtiden, vänligen hör av dig till Göteborg Corporate Finance på info@gcf.se.
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Motiv till emissionen
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avtal man har men även med de diskussioner som förs med framtida potentiella samarbetspartners och kunder.
Den förestående Företrädesemissionen uppgår till ca 23 MSEK exklusive övertilldelningsoptionen. Vid fulltecknad
emission förväntas kapitalet att minst räcka i 12 månader.

