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Catena Media förvärvar casino affiliaten 

Newcasinos.com   

Catena Media fortsätter att stärka sin position som Europas snabbast 

växande bolag inom lead generation, genom förvärvet av Newcasinos.com och 

dess relaterade tillgångar.  

 

Newcasinos.com är en snabbväxande casino-affiliate som specialiserar sig 

på recension och rating av nya online casinon. Verksamheten startade 

under 2015 med målet att förse casinospelare med de senaste trenderna och 

nyheterna. New Casinos verkar framförallt på den brittiska marknaden, men 

även i Norge och Sverige och genom sin nischfokus kommer förvärvet ge 

Catena Media möjligheten till produktsegmentering. De tillgångar som 

förvärvas förväntas generera en kvartalsvis omsättning på 550 000 euro, 

med en rörelsemarginal på omkring 80 procent. Den underliggande brittiska 

marknaden växer för närvarande snabbt framåt och stärker Catena Medias 

position på reglerade marknader. 

 

Överföringen av tillgångarna och betalningen är planerad att ske senast 

den 15 juli 2017. Köpeskillingen består av en initial betalning om 7 650 

000 euro, vilken erläggs kontant vid övertagandet av tillgångarna. 

Därutöver utgår det en tilläggsköpeskilling om maximalt 4 250 000 euro 

som är baserad på de intäkter som genereras under de närmaste 12 

månaderna. I ett rimligt förväntat scenario, med en sammanlagd 

tilläggsköpeskilling på 3 250 000 euro, måste säljaren generera en ökning 

i omsättning på mellan 25 och 50 procent under perioden. 

 

"Catena Media har varit i framkant för konsolideringen på affiliate-

marknaden och vill fortsätta behålla en ledande roll. Bolaget tittar 

främst på större tillgångar eftersom vi är väl positionerade för att 

kapitalisera på vår storlek och tillväxt. Med detta uppköp förvärvar vi 

ytterligare en framgångsrik online casino-affiliate som kompletterar och 

stärker vår portfölj. Säljarna har visat en stabil tillväxt och ett 

intressant utbud av innehåll. Det här ligger helt i linje med vår 

strategi att delvis växa genom förvärv och fortsätta vår solida 

tillväxthistoria", säger Robert Andersson, VD för Catena Media.  

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Robert Andersson, VD 

Tel: +356 770 329 28  

E-mail: robert@catenamedia.com 

www.catenamedia.com 
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Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 09:00 CET 

 

Om Catena Media 

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad 

marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming med portaler 

som AskGamblers och RightCasino. Koncernen har genom en stark organisk 

tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina 

huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq First North 

Premier Stockholm i februari 2016. Under 2016 uppgick omsättningen till 

cirka 40 miljoner euro. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget 

cirka 200 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Malta. Avanza är 

bolagets Certified Advisor. 

 

Om Newcasinos.com 

 

Vänligen besök: 

www.newcasinos.com/online-2017 

www.nyacasino.nu/online-2017 
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