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FishNChips Holding AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i dotterbolag som bedriver spelverksamhet och marknadsför 

spel. Den rörelsedrivande verksamheten bedrivs i dagsläget i FishNChips Malta Ltd, som är ett nischat pokerbolag. 

FishNChips: FishNChips går ihop med Stingbet 
 
FishNChips Holding AB (publ) har nått en överenskommelse med Stingbet Ltd om ett 
samgående. Det sammanslagna bolaget kommer att byta namn till Stingbet Holding AB (publ). 
VD för bolaget blir Gustaf Hagman, tidigare styrelseordförande i FishNChips. FishNChips 
Holding AB (publ) avser att hålla en extra bolagsstämma i mars och huvudägarna i FishNChips 
har förbundit sig att rösta för affären på stämman.  

 
Samgåendet bolagen emellan sker genom att FishNChips Holding AB (publ) förvärvar inkråmet i 
Stingbet Ltd. Därefter kommer ett namnbyte att ske, till Stingbet Holding AB (publ). Det nya bolagets 
hemsida kommer att vara www.stingbet.com. 
 
Fakta om Stingbet Ltd 
Stingbet Ltd har sitt säte på Cypern. Bolagets omsättning 2008 uppgick till cirka 7 MSEK. Stingbets 
verksamhet består av poker, sportsbetting och casino. Pokerverksamheten i Stingbet står för cirka 80 
procent av omsättningen, medan sportsbetting och casino står för cirka 10 procent vardera. Stingbet 
använder, liksom FishNChips, Entractions pokernätverk. Det betyder att pokerspelarna inte kommer 
att påverkas av samgåendet, vilket annars kan medföra en risk för tappade kunder. Stingbet har idag 
cirka 2 700 kunder.   
 
Förväntad ökning av lönsamhet och vinst 
Samgåendet mellan FishNChips och Stingbet förväntas snabbt ge stora synergieffekter, vilket 
beräknas öka lönsamheten. Nedan följer en justerad prognos för det gemensamma bolaget. 
 
 

Omsättnings- och resultatprognos (den nya koncernen) 
 Prognos 2009 Prognos 2010 
(MSEK) Tidigare Ny Tidigare Ny 
Omsättning 10,3 18,0 23,1 30,0 
Rörelsekostnader 11,6 15,6 18,1 22,7 
Resultat före skatt -1,3 2,4 5,0 7,3 
Vinstmarginal -12,6% 13,3% 21,6% 24,3% 

 
 
Bolaget kommer vid sammanslagningen få över 8 000 kunder med hög aktivitet. Totalt omsatte 
FishNChips och Stingbet 2008 tillsammans drygt 12,3 MSEK. 
 
Gustaf Hagman kommenterar: 
”Affären är ytterligare ett steg i vår satsning att konsolidera pokermarknaden. Vi har under hösten 
arbetat med ett par större förvärv där Stingbet hela tiden varit vår drömpartner. Det är en tuff marknad 
att ta in kapital på, men i och med den här affären så ser bolaget helt annorlunda ut. Risken har 
minskat och vi har dragit ner på våra kostnader vilket bidrar till väsentligt förbättrade möjligheter för 
bolaget”. 
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Affären med Stingbet Ltd innebär att Stingbets nuvarande aktieägare kommer att inneha 53 procent 
av aktierna i FishNChips Holding AB (publ) efter pågående emission i FishNChips. Detta oberoende 
av i vilken utsträckning emissionen tecknas. Förvärvet är villkorat av att lägsta emissionsgräns 
(1 989 000 SEK) uppnås i den pågående emissionen. 
 
FishNChips har för avsikt att publicera ett tilläggsmemorandum så snart detta är möjligt. 
Tilläggsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på AktieTorgets (www.aktietorget.se) samt 
FishNChips Holding AB:s (www.fishnchipsholding.com) respektive hemsidor. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Gustaf Hagman  
0708-80 55 22 
 
FishNChips Holding AB (publ)   
Artillerigatan 6    
114 51 Stockholm    
www.fishnchips.com 
 
Telefon:  08-410 380 44 
E-post: info@fishnchipsholding.com 
Hemsida: www.fishnchipsholding.com 


