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Stingbet: Samgående med PokerLoco 
 
Stingbet Holding AB (publ) har gjort sitt hittills största förvärv på spel- och pokermarknaden.  
 
 
Stingbet Holding AB (publ) har idag avtalat om en inkråmsaffär med PokerLoco Nordic S.A och 
förvärvar därmed pokersiten PokerLoco med ca 800 000 medlemmar. Verksamheten tillträds 
måndagen den 10 januari 2011 förutsatt ett positivt beslut på extra bolagsstämman den 9 januari 
2011. 
 
Två spelverksamheter på två helt olika marknader med olika mognadsfas i två olika pokernätverk går 
samman och skapar en starkare och stabilare koncern med betydligt bättre förutsättningar för lönsam 
tillväxt och bättre riskspridning.  
 
Verksamheterna kommer att bedrivas via två helägda dotterbolag till Stingbet Holding AB (publ).  
 
Kort beskrivning av PokerLoco:  
PokerLocos huvudmarknad är Europa exklusive Norden samt Sydamerika där bolaget etablerat sig 
som ett av de ledande pokerbolagen. PokerLoco är extremt framgångsrikt när det gäller 
nykundsanskaffning via sökmotoroptimering med en CPA motsvarande ca USD 20 per 
intäktsgenererande spelare jämfört med ett branschsnitt på ca USD 150-200. PokerLoco har en egen 
spellicens och pokerverksamheten bedrivs på Ongames pokernätverk. 
 
Affärens fördelar: 
- Ökad kompetens inom konvertering till nytta för PokerLocos databaskonverteringar. 
- Korsförsäljning av respektive bolagsprodukter och pokernätverk till medlemmarna 
- Korsförsäljning för affiliateverksamheterna 
- Attraktivare part vid fortsatt konsolidering i spelbranschen 
- Ökad kompetens inom sökmotoroptimering 
- Integrering av fler produkter t ex Sportsbook för PokerLoco  
- Kostnader för overhead i förhållande till omsättningen minskar 
 
VD för Stingbet Holding AB (publ) Gustaf Hagman kommenterar:  
”Jag är oerhört glad över att vi lyckats förvärva en så pass stor site som PokerLoco.  
PokerLoco blir ett betydande tillskott i Stingbets totala verksamhet. Det faktum att PokerLoco är 
verksamt i ongamenätverket gör också att det sammanslagna bolaget blir oerhört mycket mer 
attraktivt för både spelare, partners och aktieägare.”  
 
I och med köpet av PokerLoco mer än fördubblar vi omsättningen i koncernen och bidraget till 
nettovinsten beräknas uppgå till ca två miljoner kronor under nästa år. 
 
Förvärvet av PokerLoco finansieras genom en nyemission i Stingbet Holding AB (publ) omfattande  
62 574 015  aktier. Villkor för att affären ska genomföras är att Stingbet Holding AB´s aktieägare röstar 
för affären på kommande extra bolagsstämma den 9 januari 2011. Stefan Mahlstein, föreslås väljas in 
i styrelsen som representant för säljarna av PokerLoco. 
 
Kallelse till extra bolagsstämma sker lördagen den 11 december 2010.  
Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.stingbetholding.com) från samma dag. 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 
Gustaf Hagman, VD  
0708-80 55 22 
 
Stingbet Holding AB (publ)   
   
 
Telefon:  08-410 380 44 
E-post: info@stingbetholding.com 
Hemsida: www.stingbetholding.com 
 


