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Pressmeddelande   Malta den 10 april 2014 
 
  
Unibet föreslår utdelning av Kambi 
 
 
Styrelsen i Unibet Group plc har beslutat att föreslå årsstämmen den 20 maj 2014 att samtliga 
aktier som Unibet innehar i dotterbolaget Kambi Group Limited (under namnändring till Kambi 
Group plc) ska delas ut till Unibets aktieägare under juni 2014. 
 
Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras den 11 april 2014 och kommer att innehålla ytterligare 
information beträffande den föreslagna utdelningen av Kambi. Villkorat av godkännande vid 
årsstämman kommer Kambi att ansöka om notering på NASDAQ OMX First North aktiebörs i 
Stockholm under juni 2014. 
 
Unibet kommer att distribuera hela sitt aktieinnehav med resultatet att Unibet inte kommer att ha 
någon ägarandel i Kambi efter separationen. Utdelningen av aktierna i Kambi är tänkt att ske i enlighet 
med de så kallade "Lex Asea"-bestämmelserna och bör därför inte leda till några omedelbara 
skattekonsekvenser för skattskyldiga bosatta i Sverige. 
 
“Förslaget att dela ut Kambi till Unibets aktieägare är den logiska avslutningen av den 
separeringsprocess som har pågått under de senaste åren. Under denna tid har Unibet fokuserat på 
hög kvalité i hantering av kundrelationer medan Kambi har koncentrerat på utveckling av sin 
marknadsledande sportspelsservice. Även om Kambi har ett utomordentligt erbjudande är deras 
möjlighet at maximera värdet av denna begränsad så länge Unibet kvarstår som ägare. En delning gör 
det lättare för Kambi att nå en större marknad,” säger Henrik Tjärnström CEO Unibet. 
 
Om Kambi 
Beslutet att utveckla Kambi till en separat B2B-enhet inom koncernen togs 2010, men fullföljdes först l 
2011 på grund av komplexiteten att kunna garantera en fullständig separation. Som en del i 
separationen överfördes Unibets sportspelsavdelning och därtill hörande immateriella rättigheter till 
Kambi och en fullständigt separat bolags- och verksamhetsstruktur infördes. Kambi erbjuder en 
högkvalitativ fullständig sportbokstjänst både till Unibet och till åtta andra B2B-kunder i Europa och 
internationellt. 
 
Kambi ägs till 95 procent av Unibet medan de återstående 5 procenten ägs av vissa personer i Kambi 
ledning. De aktier som, villkorat av godkännande vid årsstämman, kommer att delas ut till Unibets 
aktieägare representerar därför 95 procent av aktiekapitalet i Kambi.  
 
Kambi innehar B2B-licenser i Malta, Alderney och Spanien och bortsett från Unibet består kunderna 
av 888, Paf, Napoleon Games, Naga World liksom ett antal kunder på den licensierade spanska 
marknaden. 
 
Kambis finansiella resultat rapporteras i EUR och för 2013 uppgick de totala intäkterna till 21.2] 
miljoner EUR och EBITDA till -0.9 miljoner EUR.  Under det fjärde kvartalet 2013 uppgick Kambis 
intäkter till 6,2 miljoner EUR och EBITDA0,3 miljoner EUR.  
 
Kristian Nylén har varit Kambis CEO sedan bildandet och var tidigare chef för sportspelsverksamheten 
och medlem av koncernledningen i Unibet sedan 2003. 
 
Kambi avser att publicera en fullständig bolagsredogörelse i enlighet med reglerna för First North- 
marknaden den 29 april 2014. 
 
Unibet kommer att publicera resultatet för det första kvartalet 2014 den 29 april 2014. Denna rapport 
kommer att innehålla ytterligare finansiell information om Kambi inklusive Kambis resultat för första 
kvartalet 2014 och proforma-information om Unibet visande resultatet för Unibet exklusive Kambi.    
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Gå till www.kambi.com för mer information om Kambi och dess verksamhet.  En fullständig investor 
relations-sajt för Kambi, www.kambigroupplc.com i överenstämmelse med svenska 
bolagsstyrningsregler kommer att publiceras i samband med börsnoteringen. 
 
 
 
Fredagen den 11 april 2014 håller styrelseordföranden i Unibet Group plc Anders Ström, Unibets CEO 
Henrik Tjärnström och Kambis CEO Kristian Nylén en telefonkonferens, med start klockan 10.00 
CEST. 
Telefonnummer är +46 8 5059 8261. 
Deltagare uppmanas ringa in 5-10 minuter innan telefonkonferensen startar. 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information: 
Krsitian Nylén, CEO Kambi, +44 7764 161 055 
Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Unibet 
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största 
noterade speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 22 olika språk via www.unibet.com, 
www.unibet.dk,  www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk 
Unibet har 8,6 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-
modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com 
 
Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, ESSA, European Sports Security Association och 
granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande. 
 
Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com 
 

 


