
	

Om GoldBlue AB (publ): 
GoldBlues verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över 
internet. GoldBlue erbjuder på detta sätt en möjlighet att investera i snabbt växande emerging markets 
via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare med lång erfarenhet från både den 
europeiska och asiatiska spelmarknaden online. Bolaget erbjuder ett av de bredaste utbuden av 
onlinecasinospel för mobila enheter i Asien, en av världens största spelmarknader för internet och 
mobilspelande. GoldBlue har integrerat de ledande mobila spelprodukterna i Asien, med över 1 500 
spelprodukter inom kasino-och jackpotspel. 
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GoldBlue AB (publ) signerar avsiktsförklaring med sin 
första B2B kund 
 
 
GoldBlue ABs dotterbolag Emeritus Software Ltd. har signerat ett letter of intent med 

Poolbet Uganda Ltd. som första kund till deras spelplattform. 

	
Poolbet Uganda Ltd har licens för poolbetting i Uganda och har som strategi att lansera ett fullt 
casino erbjudande. De har inför denna lansering valt GoldBlues helägda full service igaming 
lösning.  
 
Poolbet Uganda Ltd kommer att lansera poolbeting i Uganda och planerar lansering av ett full 
casinoutbud baserat på vad GoldBlues plattform erbjuder. Poolbet Uganda Ltd planerar även 
under 2019 att lansera sitt spelutbud i 1-2 övriga länder i Östafrika.  
 
”Avtalet med Poolbet Uganda Ltd innebär att GoldBlue genom dotterbolag går in på en reglerad 
spelmarknad i Afrika. Vi har under senaste året lagt mycket tid på att utveckla vår plattform till att 
kunna erbjuda denna som en fullservice produkt till operatörer. En fullservice produkt innebär att 
en operatör kan få ett fullständigt kostnadseffektivt erbjudande av över 1500 spel och alla 
nödvändiga betallösningar samt stöd för kundsupport. GoldBlues dotterbolag Emeritus Software 
Ltd kommer färdigställa sin igaming plattform under hösten och kommer erbjuda denna till 
operatörer som främst agerar på emerging markets. Vi ser fram emot lanseringen i Afrika säger 
VD Andre Rodrigues” 
 
Poolbet Uganda Ltd startade sin verksamhet 2016 och fick sin spellicens under 2017. Bolaget har 
upprättad ett lokalt säljkontor i Kampala där de även tar emot kunder och erbjuder spel på plats. 
Bolagets långsiktiga strategi är at bli en betydande igaming aktör i Östafrika med fokus på 
Uganda, Kenya och Tanzania under 2019. 
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