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MRG etablerar sig i Baltikum genom att 

förvärva speloperatören 11.lv 
 
Som ett led i strategin att etablera sig i Baltikum har MRG tecknat en 

överenskommelse om att förvärva majoriteten av den lettiska 
speloperatören 11.lv. 

Baltikum med Estland, Lettland och Litauen är en helt reglerad region med 

nationella regleringar och licenssystem. Regionen karaktäriseras av stark tillväxt 

för iGaming. Den baltiska marknaden för iGaming växte med 45 procent 2017.   

”Det här är ett viktigt steg i vår strategi att expandera i lokalt reglerade 

marknader”, säger Per Norman, VD för MRG. ”Vi ser utmärkta 

tillväxtmöjligheter för våra starka varumärken Mr Green och Redbet 

också i Baltikum.” 

11.lv är ett välkänt lettiskt varumärke med fokus på sportbok och Lettlands tredje 

största speloperatör inom iGaming. Företaget har en spellicens i Lettland och 

erbjuder odds, kasino och live kasino. Intäkterna uppgick till 944 kEUR i första 

kvartalet 2018 och EBITDA till 162 kEUR. Intäktstillväxten var 44 procent från 

första kvartalet 2017. 

MRG förvärvar 75 procent av aktierna. Resterande 25 procent behålls av två av 

grundarna som också stannar i företaget. Förvärvspriset uppgår till 2,8 MEUR 

baserat på ett enterprise value om 3,7 MEUR. Köpeskillingen betalas kontant. Priset 

är beräknat på skuldfri basis. 11.lv har 15 medarbetare, alla baserade i Riga, 

Lettland.   

”11.lv är ett starkt varumärke inom sport i Lettland och kommer att 

utgöra basen för vår expansion i Baltikum”, fortsätter Per Norman. ”Vårt 

första steg är att lansera Mr Green i Lettland som tillsammans med 

11.lv ger oss ett brett, attraktivt erbjudande för den baltiska 

marknaden.”   

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 
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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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