
M.O.B.A. Network förvärvar det välkända gaming communityt
MMORPG.com
M.O.B.A. Network AB har tecknat avtal om att förvärva MMORPG.com, ett gaming community och publicist av
innehåll som relaterar till online-spel i genren MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game). En genre
som bland andra innefattar World of Warcraft och Final Fantasy serien. Genom förvärvet får M.O.B.A. Network tillgång
till en väletablerad sajt med tillväxtpotential och utökar därmed basen av communitys kring populära speltitlar.
MMORPG.com har också en hög andel direktförsäljning vilket är i linje med M.O.B.A. Networks tillväxtstrategi.

MMORPG.com grundades redan 2002 och är ett av de äldsta gaming communities i världen.

Under 2020 beräknas MMORPG.com generera en omsättning om cirka USD 500 000 med en EBIT-marginal om cirka 50%.
Köpeskillingen uppgår till USD 1,25 miljoner kontant och betalas i samband med slutförandet av förvärvet vilken är planlagd till
början av december 2020.
 

Intäkterna inom plattformen MMORPG.com genereras via annonser samt så kallade affiliate-samarbeten med en del
speltillverkare inom MMO. Huvuddelen av intäktskällan kommer från direktsålda annonser vilket är i linje med M.O.B.A. Networks
strategi att fortsätta växa genom nya intäktsströmmar.

”MMORPG.com är ett viktigt led i vår strategi att växa genom förvärv och skapa fler attraktiva, relevanta communities med
växande målgrupper som många bolag vill exponera sig emot”, säger Björn Mannerqvist, VD för M.O.B.A. Network.

Förvärvet innebär att M.O.B.A. Network utökar sin täckning med flera hundratals speltitlar. MMORPG.com publicerar
högkvalitativt innehåll med bland annat recensioner och forumdiskussioner kring spel som World of Warcraft, Final Fantasy och
Guild Wars. MMORPG.com har nära fyra miljoner registrerade medlemmar och cirka en miljon besök per månad.

”MMORPG.com är ett välkänt, klassiskt gaming community med lång historik och vi ska nu utveckla varumärket ytterligare. Vi
ser en stor potential i att öka både försäljningen och trafiken och fortsätta utveckla det högkvalitativa innehåll som publiceras
på MMORPG.com”, avslutar Björn Mannerqvist.

MMORPG.com beräknas konsolideras från och med december 2020. Förvärvet förutsätter att de slutgiltiga villkoren för tillträdet
blir uppfyllda.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014).
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M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar
bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy,
RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).


