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Mr Green guidar för 2018 och kommunicerar 

nya finansiella mål på kapitalmarknadsdagen 
Idag, på sin kapitalmarknadsdag, guidar Mr Green om en förväntad 
intäktstillväxt på minst 40 procent för 2018 med en EBITDA-marginal på 

cirka 15 procent. Koncernen kommer från och med idag kallas MRG och har 
fått en ny varumärkesprofil för att spegla att det är en digital tillväxt-

koncern. 
 
Under perioden 1 april–22 maj har MRG:s intäkter vuxit med över 40 procent 

jämfört med samma period 2017. Kunddeponeringar har under samma period ökat 

med mer än 60 procent.  

 

MRG:s nya finansiella mål innebär att koncernen förväntas uppnå en årlig 

intäktstillväxt på 25 procent till år 2020. Därefter förväntar sig MRG att uppnå en 

årlig organisk tillväxt som överstiger den europeiska marknaden för iGaming. 

EBITDA-marginalen förväntas uppgå till 15 procent 2020 och framåt.  

 

Tidigare finansiella mål innebar en årlig tillväxt på 20 procent 2018–2019 med en 

EBITDA-marginal på 20 procent 2019. Efter 2019 var målet en tillväxt överstigande 

onlinespelmarknaden med en EBITDA-marginal på 15 procent, under antagande 

om 100 procent reglerade marknader. 

 

Oförändrad utdelningspolicy 

Utdelningspolicyn är oförändrad, det vill säga målsättningen är att utdelning ska 

utbetalas och/eller att återköp av aktier ska genomföras av upp till 50 procent av 

koncernens fria kassaflöde såvida de likvida medlen inte anses nödvändiga för att 

uppfylla koncernens strategi, framtida skatteinbetalningar eller för att säkra extra 

reserver om förhållandena på kapitalmarknaden så kräver. 

 

Nya satsningar på spelutveckling och esports 

På kapitalmarknadsdagen kommer MRG att berätta om nya satsningar på egen 

spelutveckling och esports. Den egna spelutvecklingen drivs i det helägda bolaget 

Green Jade Games och esports är en gemensam satsning med Gamingzone 

Entertainment. 

 

Mr Green blir MRG 

Från och med idag kallas Mr Green-koncernen för MRG och har fått en ny 

varumärkesprofil. Domänadressen ändras till mrggroup.com.  
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”MRG är ett digitalt tillväxtbolag och har idag en väsentligt bredare 

verksamhet med fler varumärken och större geografisk närvaro än för 

ett år sedan”, säger Per Norman, VD för MRG. ”Vi satsar på nya 

innovativa digitala områden inom iGaming och esports. MRG speglar vår 

vision ’Shape the future of the iGaming industry’.” 

 

Agenda för kapitalmarknadsdagen: 

Strategy 2020 Per Norman, VD MRG 

Operator business Jesper Kärrbrink, VD Mr Green Ltd 

Growth and marketing efficiency Magnus Alebo, chef Mr Green 

The Evoke Gaming turnaround Fredrik Staël von Holstein, chef Evoke Gaming 

Operations and product Antoine Bonello, operativ chef Mr Green Ltd 

Provider of world class technology solutions  Mattias Wedar, VD MRG Gametek 

People & Culture Roberta Geres, HR-chef Mr Green Ltd 

Esports Henrik Stridsman, Customer Advocate 

Green Jade Games Ben McDonagh, VD Green Jade Games 

Regulatory update Jan Tjernell, chefsjurist MRG 

Guidance 2018 and financial targets Simon Falk, CFO MRG 

Kapitalmarknadsdagen äger rum idag kl 13.00-17.00 på Epicenter i 

Stockholm. För att följa kapitalmarknadsdagen live, gå till 

mrggroup.com eller financialhearings.com.   

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA: 

Per Norman, VD MRG, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrggroup.com 

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, 

ase.lindskog@mrggroup.com 

 

Denna information är sådan information som MRG (Mr Green & Co AB) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl 8.20.  

 

MRG är en snabbväxande, innovativ iGamingkoncern med verksamhet i tolv 

marknader. MRG erbjuder en förstklassig upplevelse med starkt fokus på Green 

Gaming. MRG grundades 2007 och driver iGamingsajterna Mr Green, Redbet, 

Vinnarum Casino, Bertil, MamaMia Casino, BingoSjov och BingoSlottet. Koncernen 

omsatte 1 192,0 Mkr 2017 och har över 300 anställda. MRG har spellicenser i 

Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i 

Irland. MRG är, genom moderbolaget Mr Green & Co, noterat på Nasdaq 

Stockholms mid cap-lista. Läs gärna mer på www.mrggroup.com. 
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