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Rekordvekst og rekordhøy verdivurdering for Betit 

Group.  

 

I dag ble det offentliggjort at det store børsnoterte britiske 

iGaming-selskapet GVC Holdings har gjort en strategisk 

investering på 3,5 millioner euro for å overta 15 % av aksjene i det 

Malta-baserte selskapet Betit Holdings Ltd. Betit har dermed 

allerede oppnådd en verdivurdering på litt over 23 millioner euro i 

løpet av fem måneder fra lanseringen av deres første nettsted 

Thrills.com. Videre er partene blitt enige om at GVC skal ha 

mulighet til å kjøpe de resterende 85 % av aksjene i Betit Holdings 

innen 2017, til en forutbestemt EBITDA multippel, men til en pris 

på minst EUR 70 mill (NOK 570 mill). 

 

”Vårt fokus har helt fra starten vært å levere en attraktivt, 

brukervennlig og spennende spillopplevelse. Vi tror det finnes et 

behov i bransjen innenfor disse områdene, og vi tror vi at vi har de 

rette personene og kompetansen til å levere noe ekstraordinært til 

markedet. At en så etablert operatør som GVC har lagt merke til 

oss, og nå gjør en strategisk investering i vårt selskap, bekrefter 

på at vi er på rett vei, og vi tror at vi har en meget interessant 

fremtid foran oss”, sier Joakim Stockman, adm. direktør i Betit 

Group. 



 

 

”Videre vekst i samme rekordtempo.” 

 

”At GVC ikke bare blir en del av vår eiergruppe, men også går inn i 

styret, ser vi på som en stor strategisk fordel og noe som vil styrke 

vårt ønske om ytterligere vekst, forhåpentligvis i samme 

rekordtempo som vi har sett hittil. Vi har allerede den raskest 

voksende oppstarten som denne bransjen har sett på mange år, 

og med GVC om bord har utsiktene våre aldri sett bedre ut”, sier 

Joakim, som tidligere var adm. direktør i Betsafe.com og før det 

gjorde karriere i Marketing Communications hos Nordic Gaming 

Group. 

 

”Dypt imponert over hva Betit har produsert så 

langt.” 

 

”Vi er dypt imponert over deres tanker om spillopplevelsen og 

brukerne, og selvfølgelig også de resultatene de har oppnådd så 

langt. Vi betrakter Betit Group som en av de mest interessante 

selskapene i det nordiske markedet, og vi tror det finnes et stort 

potensial i deres merkevarer og virksomhet ", sier Kenneth 

Alexander, adm. direktør i GVC Holdings.  

 

GVC Holdings er et multinasjonalt iGaming-selskap med 

merkevarer som Sportingbet, Casino Club og betboo. Selskapet 

har kontorer i sju land og over 600 ansatte. GVC Holdings er notert 



 

på London AIM-børsen siden 2004, og hadde en omsetning på 1 

mrd. euro i 2013.  

 

Betit Group ble grunnlagt i 2013 og har nærmere 50 ansatte. Betit 

Group lanserte Thrills.com i slutten av 2013 og SuperLenny.com 

tidlig i 2014. Grunnleggerne av Betit Group, Andre Lavold, Henrik 

Persson og Mikael Harstad som tidligere har stått bak vellykkede 

iGaming-selskaper som Nordic Gaming Group (NordicBet), 

BestGames Holdings og senest Betsafe. 
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