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Catena Media förvärvar amerikanska 

PokerScout.com i samband med ny 

spellagstiftning i Pennsylvania  

 
Catena Media förvärvar den amerikanska nyhets- och 

jämförelsesiten PokerScout.com och dess relaterade 

tillgångar. PokerScout är en ledande jämförelsesite för 

onlinepokerindustrin. Förvärvet sker i anslutning till att 

den amerikanska delstaten Pennsylvania godkände en ny 

spellagstiftning som öppnar upp en ny marknad för reglerad 

onlinepoker och casinospel. 

 

Som ett ikoniskt namn inom onlinepokerindustrin, kommer 

förvärvet av PokerScout bidra till Catena Medias 

varumärkesstrategi i både USA och globala marknader. Catena 

Media kommer förbättra användarvänligheten och synligheten 

hos PokerScout och bidra till varumärkets fortsatta tillväxt. 

Köpeskillingen uppgår till USD 350 000. 

 

Efter att lagen som tillåter onlinespel i Pennsylvania har 

antagits stärker Catena Media ytterligare sin närvaro på den 

amerikanska marknaden i linje med bolagets tillväxtstrategi.  

 

Utöver förvärvet av PokerScout driver Catena Media sedan 

tidigare flertalet medietillgångar i Pennsylvania och äger 

flera domäner skräddarsydda för marknaden. Dessa tillgångar 

kompletteras av bolagets marknadsledande portfölj i New 

Jerseys reglerade onlinespelmarknad. I och med den 

förestående lanseringen av reglerat onlinespel i Pennsylvania 

förväntas nya intäkter från onlinecasino och poker. 

 

”Vi är stolta över förvärvet av amerikanska PokerScout, som 

är en ledande jämförelsesite inom onlinepokerindustrin. 

Förvärvet ligger rätt i tiden då Pennsylvania nu godkänt 

lagstiftningen som öppnar upp en ny reglerad marknad för 

onlinespel. Vår förhoppning är att fler delstater följer i 

Pennsylvanias fotspår. Vi har varit förberedda en längre tid 

och detta är en milstolpe för vår fortsatta expansion i USA”, 

säger Henrik Persson Ekdahl, VD, Catena Media.    

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

 

Henrik Persson Ekdahl, CEO, Catena Media 

Tel: +46 706 91 43 43 

E-mail: henrik.persson@catenamedia.com 

www.catenamedia.com  

http://pokerscout.com/
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Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications 

Tel: +356 99 36 82 18 

E-mail: anne.rhenman@catenamedia.com 

www.catenamedia.com 

 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 2 november 2017, kl. 08.45 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på 

internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk 

tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har 

cirka 250 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien 

och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick 

omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq 

Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com. 

 


