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PRESSMEDDELANDE	  
	  
Fortsatt	  stark	  tillväxt	  under	  tredje	  kvartalet	  
	  
Mr	  Green	  &	  Co	  AB	  (publ)	  redovisar	  de	  första	  nio	  månaderna	  en	  mycket	  hög	  tillväxt	  för	  
såväl	  spelöverskott	  som	  rörelsevinst.	  Spelöverskottet	  (gamewin)	  för	  de	  första	  nio	  
månaderna	  ökade	  med	  60,1%	  jämfört	  med	  samma	  period	  förra	  året	  och	  uppgick	  till	  
347,6	  (217,2)	  MSEK.	  Under	  tredje	  kvartalet	  uppgick	  spelöverskottet	  till	  124,1	  (81,1)	  
MSEK	  vilket	  är	  en	  ökning	  med	  53,0%	  jämfört	  med	  samma	  period	  föregående	  år.	  Även	  
rörelsevinsten	  (EBITDA)	  steg	  kraftigt	  under	  kvartalet	  och	  uppgick	  till	  31,5	  (21,7)	  MSEK	  
under	  perioden,	  en	  ökning	  med	  45,3%.	  Rörelsevinsten	  för	  de	  första	  nio	  månaderna	  
uppgick	  (efter	  kostnader	  för	  listning)	  till	  83,5	  (20,8)	  MSEK,	  vilket	  är	  en	  ökning	  med	  
300,6%	  från	  motsvarande	  period	  förra	  året.	  
	  
Tillväxten	  är	  ett	  resultat	  av	  Mr	  Greens	  förmåga	  att	  skapa	  en	  trygg	  och	  spännande	  
spelupplevelse	  för	  spelarna	  i	  kombination	  med	  en	  satsning	  på	  nya	  mobila	  plattformar	  
som	  surfplattor	  och	  smarta	  telefoner.	  
	  

Se	  hela	  rapporten	  i	  bifogad	  fil	  eller	  besök	  www.mrgco.se	  

För	  ytterligare	  information	  kontakta	  även:	  	  
Mikael	  Pawlo,	  VD	  Mr	  Green	  &	  Co,	  	  e-‐post:	  mikael.pawlo@mrgco.se,	  tel	  08	  248060.	  	  
	  
	  
Mr	  Green	  &	  Co	  AB	  -‐	  listat	  på	  AktieTorget	  -‐	  grundades	  2012	  och	  investerar	  i	  bolag	  inriktade	  på	  
nätspel.	  Följande	  bolag	  är	  helägda	  av	  Mr	  Green	  &	  Co	  AB:	  	  

-‐ Green	  Gaming	  Group	  Plc,	  Malta,	  som	  äger	  det	  Malta-‐baserade	  onlinecasinot	  Mr	  Green.	  
Casinot	  är	  licensierat	  av	  den	  maltesiska	  lotteriinspektionen	  (the	  Lotteries	  and	  Gaming	  
Authority	  of	  Malta).	  

-‐ Mr	  Green	  &	  Co	  Technology	  AB,	  som	  tillhandahåller	  tekniktjänster	  samt	  
-‐ Iacta	  Marketing	  AB,	  som	  tillhandahåller	  marknadstjänster	  inom	  nätspel.	  

	  
Hemsida:	  www.mrgco.se	  	  	  
	  	  



	  


