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Vår affärsidé är att erbjuda underhållning och en 

förstklassig spelupplevelse – vi vill att våra kunder 

ska spela för att ha roligt. Det är därför av största 

vikt att våra kunder kan spela i en säker och 

pålitlig miljö. Genom Green Gaming främjar vi ett 

ansvarsfullt spelande där kunderna ska ha kontroll 

över sitt spelande och fatta medvetna beslut om 

de risker de tar. Läs gärna mer på sidorna 34–35.

VÄLKOMMEN



Sedan lanseringen 2008 har Mr Green varit en ledande aktör på 
den europeiska marknaden för onlinespel. 

En förutsättning för att nå framgång i en konkurrensutsatt värld 
är förmågan att kombinera ett starkt varumärke med omsorg 
om kunderna och ett unikt produkterbjudande. Detta har 
Mr Green åstadkommit och det kommer vi fortsätta att göra.

Det ska löna sig att följa Mr Green: som kund, som aktieägare 
och som medarbetare.

Välkommen till en berättelse om 2017 från Mr Greens perspektiv.  
Året då vi gjorde en riktig turnaround och lade grunden till 
fortsatt stark tillväxt. 

VÄLKOMMEN

Våra varumärken

GLOBALA

LOKALA



Mr Green…

… är ett snabbväxande onlinespelbolag som erbjuder förstklassiga spelupplevelser  

i en trygg miljö. Vi erbjuder kasinospel, sportbok, bingo, det virtuella Live Beyond Live-

kasinot, One Minute Keno och turneringarna Reel Thrill. Våra kunder har också tillgång  

till vårt unika Green Gaming-verktyg.

Vision
Vår vision är att vara en betydande  

global aktör som är med och formar den 
framtida  onlinespelmarknaden.

Affärsidé
Vår affärsidé är att erbjuda avkoppling, 

underhållning och en förstklassig spel upp-
levelse i en trygg och ansvarsfull miljö.

KURSUPPGÅNG PÅ 74% 2017

Läs mer om aktien på sidan 42
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Viktiga händelser under året

 Ù  Mr Green utses till IGA Online Gaming Operator of the Year

 Ù Turneringarna Reel Thrill introduceras

 Ù Wizard’s Hat grundas för att generera digital trafik 

 Ù Onlinespelbolaget Dansk Underholdning förvärvas

 Ù Riktad nyemission om 186 Mkr efter emissionskostnader

 Ù  Fokus på tillväxt i Norden

 Ù  Rapporterar den högsta kvartalsvinsten någonsin

 Ù Ny unik sportbok lanseras

 Ù Prediktivt Green Gaming-verktyg introduceras

 Ù  One-Minute-Keno lanseras

 Ù Mattias Wedar ny chef för Mr Green & Co Technology

 Ù Bingo lanseras

 Ù Kasinosajten Mr Green lanseras i Danmark

 Ù  Per Norman utses till Best CEO in the Sustainable Gaming Industry  
av affärsmagasinet European CEO

 Ù  Mr Green utses till Årets socialt ansvarstagande bookmaker av SBC

EFTER ÅRETS UTGÅNG

 Ù Förvärv av Evoke Gaming med bland annat spelsajten  Redbet

 Ù Mr Green undertecknar FN:s Global Compact

 Ù Mr Green uppflyttat till Nasdaq Stockholms mid cap-lista

 Ù Unikt live kasino lanserat tillsammans med NetEnt

 Ù Mr Green utses till Corporate Responsible Provider of the Year vid Global Gaming Awards 

 Ù Mr Green utses till IGA Social Responsible Operator of the Year
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Utvalda nyckeltal

Mkr (om inte annat anges) 2017 2016

Intäkter 1 192,0 924,5

EBITDA före poster av 
engångskaraktär

185,6 91,4

EBITDA-marginal 15,6% 9,9%

Rörelseresultat (EBIT) 116,0 19,1

Rörelsemarginal 9,7% 2,1%

Årets resultat 109,4 33,1

Resultat per aktie före/
efter utspädning, kr

2,75 0,92

Kassaflöde från den 
 löpande verksamheten

328,5 128,8

Deponeringar från kunder 3 468 2 696

Antal aktiva kunder 297 667 238 822

Spelintäkter och EBITDA före 
poster av engångskaraktär, Mkr

Intäkter

EBITDA före poster av engångskaraktär

Spelintäkter  
per region, Mkr

Övriga världen

Västeuropa

Central, Öst- och Sydeuropa

Norden

2016

218 211
230

265 276 288 295
333

2017

Kv 4Kv 3Kv 2Kv 1Kv 4Kv 3Kv 2Kv 1

30 12 17 32 34 52 51 48

20172016

354

299

250

21

390

489

286

27
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Vårt mest framgångsrika år någonsin

Vi har lagt vårt hittills mest framgångsrika år bakom oss. Nu ser vi fram emot ett 
lika spännande 2018. Vi ska fortsätta utveckla nya produkter och spelkoncept 
och vi ska expandera till nya geografiska marknader. Mr Green är en innovativ 

snabbväxare som alltid har Green Gaming i fokus.

2017 gjorde vi vår turnaround. Intäkter-
na växte med 28,9% och EBITDA-mar-
ginalen förbättrades från 9,9 till 15,6 
procent. Det känns bra att vi levererade 
på våra finansiella mål. Det är också till-
fredsställande att se att aktiemarknaden 
gillade vad vi åstadkommit. Vår aktie 
steg med 73,9 procent under året och 
antalet aktieägare ökade med 32 procent 
till 5 783. 

STRATEGIN MR GREEN 2.0
Vårt förändringsarbete började redan 
våren 2016 då vi tog fram en ny affärs-
strategi som vi döpte till Mr Green 2.0. 
De fem hörnstenarna i Mr Green 2.0  
var varumärke, spelupplevelse, pro-
duktutbud, geografisk expansion och 
Green Gaming. Samma år kunde vi ge-
nomföra några omedelbara förändring-
ar genom att introducera en sportbok 

och ett förbättrat live kasino. Våra kun-
der gillade det nya utbudet och tillväx-
ten kom tillbaka under andra halvåret 
2016.

Sporrade av de positiva  reaktionerna 
sjösatte vi flera stora projekt för att fort-
sätta bredda produktutbudet och lyfta 
spelupplevelsen. 

2017 blev ett stort utrullningsår med 
turneringarna Reel Thrill och num-
merspel som bingo och keno. På hösten 
lanserade vi vår unika sportbok, delvis 
egenutvecklad, med bland annat instant 
tennis och massor med ny informations-
data som hjälper spelaren i sina betting-
beslut. 

EN SUND KUND ÄR EN SUND AFFÄR
Den viktigaste lanseringen under året var 
vårt Green Gaming prediktiva verktyg. Vi 
utvecklade det tillsammans med exter-
na experter för att våra kunder skulle få 
digitala verktyg som hjälper dem att hålla 
koll på sitt spelande. Vi i vår tur har fått 
hjälpmedel som gör att vi bättre förstår och 
kan anpassa vår kundkommunikation till 
den enskilda kundens riskbeteende. Hos 
oss ska det sunda spelandet inte få övergå i 
något osunt.

Green Gaming är vår viktigaste hållbar-
hetsfråga och handlar til syvende og sidst 
om förtroende. Våra kunder och andra in-
tressenter måste lita på att vi gör vårt ytters-
ta för att hantera och förebygga riskerna för 
att spelare utvecklar ett osunt spelbeteende.  

Hållbarhet är en integrerad del av vår 
affärsstrategi och i januari 2018 anslöt vi 
oss till FN:s Global Compact för att ta tydlig 

ställning för ett hållbart företagande. Vi de-
lar Global Compacts syn att företagen mås-
te vara med för att skapa den värld vi vill 
ha. Som undertecknare förbinder vi oss att 
säkerställa att Global Compact och dess tio 
principer blir en del av vår strategi, kultur 
och dagliga verksamhet. Den GRI-rapport 
som vi nu gör för andra året i rad är ännu 
ett sätt för oss att visa att hållbarhetstanken 
genomsyrar verksamheten.

VÄRLDENS FÖRSTA VIRTUELLA 
KASINO
I februari 2018 kunde vi dra upp ridån för 
ett spännande projekt som pågått under 
2017. Tillsammans med Net  Entertainment 

har vi utvecklat världens första virtuella 
kasino, ”Live Beyond Live”. Nu kan vi er-
bjuda en spelupplevelse som är något helt 
annat än den statiska miljön i våra tidigare 
live kasinon. 

I vår strategi Mr Green 2.0 ingick också 
att expandera geografiskt. Vi tog ett vik-
tigt steg in i Danmark genom förvärvet av 
Dansk Underholdning i april och under en 
av årets sista dagar fick vi en dansk licens 
för Mr Greens plattform. Vi har haft en bra 
kundtillströmning i Danmark sedan lanse-
ringen av Mr Green och landet kommer att 
bli en viktig marknad för oss. Under 2017 
öppnade vi ett kontor i Uruguay som ett 
första led i vår etablering i Latinamerika.

Varumärkesbyggande är en annan 
av hörnstenarna i strategin Mr Green 
2.0. Vi har ett mycket starkt varumärke i 
Mr Green. Våra regelbundna varumärkes-
mätningar visar att Mr Green är en av de 
mest välkända spelsajterna bland spelar-
na på våra viktigaste marknader. Vi job-
bar målmedvetet med att digitalisera vår 
kundkommunikation och göra den mer 
personlig och relevant för den enskilda 
kunden. Det leder både till att varumärket 
förstärks och att vår marknadsföring blir 
mer effektiv. Det är en viktig förklaring till 
vår lönsamhetsförbättring.

TURNAROUND OCKSÅ  
I EVOKE GAMING
I början av 2018 slutförde vi förvärvet av 
Evoke Gaming. Under 2017 gick bolaget 
igenom ett stålbad med en genomgripande 
omstrukturering och plattformsbyte. I fjär-
de kvartalet 2017 kom turnarounden med 
starkt ökade intäkter och en stor kundtill-
strömning. Köpet av Evoke Gaming ger 
oss tillgång till en mer sportboksoriente-
rad målgrupp genom varumärket Redbet. 
Redbet ska rullas ut på alla våra markna-
der under 2018 och vi räknar också med 
betydande synergier på 2,5–3,5 miljoner 
euro. Senast 2019 ska Evoke Gaming bidra 
positivt både till Mr Greens kassaflöde och 
resultat.

”Den viktigaste lanseringen under året har varit 
vårt Green Gaming prediktiva verktyg.”
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Vi förväntar oss att Evoke Gaming kom-
mer att visa positivt resultat redan under 
2018. Även efter förvärvet av Evoke Gaming 
har Mr Green en fortsatt god finansiell ställ-
ning. Under våren 2017 gjorde vi en riktad 
nyemission på 195 Mkr före emissionskost-
nader. Vi har en uttalat konservativ hållning 
vad gäller balansräkningen och vill ha utrym-
me för att kunna hantera även oväntade si-
tuationer. Vi har valt en försiktig hållning till 
skattefrågan i Österrike och reserverar för en 
väl tilltagen skattenivå. När styrelsen föreslår 
årsstämman att 1,30 kronor per aktie ska 
överföras till aktieägarna är det en bekräf-
telse på styrkan i såväl vårt kunderbjudande 
som finansiella ställning och kassaflöde.

GODA FRAMTIDSUTSIKTER
Jag vill avslutningsvis framföra ett varmt 
tack till alla medarbetare som gjort vår 
turnaround möjlig. Tack vare ert inten-
siva arbete, fantastiska prestationer och 
engagemang lyckades vi göra 2017 till 
Mr Greens mest framgångsrika år nå-
gonsin. Jag vill också hälsa alla våra nya 
aktieägare välkomna till Mr Green och 
framföra ett tack till er och tidigare ak-
tieägare för ert stöd och all uppmuntran 
under året.

Även i år kommer ni aktieägare och 
våra kunder att märka att det bubb-
lar av innovationskraft och kreativitet i 
Mr Green. Vi fortsätter att differentiera 

vårt erbjudande och utveckla nya, unika 
produkter och spelkoncept. Vi ska etable-
ra oss på nya geografiska marknader och 
introducera sportboksvarumärket Redbet 
på alla våra marknader. Vi ska fortsätta att 
utveckla vårt Green Gaming-arbete och 
introducera det prediktiva verktyget också 
för våra sportbokskunder. Vi ska arbeta 
hårt för att fortsätta skapa värde genom 
att leverera på våra finansiella mål. 

Per Norman
VD
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Kundupplevelsen i fokus

Mr Greens värdekedja utgår från kunden. Vi sätter alltid våra kunder  
och kundupplevelsen främst.

”Vår industris mest betydelsefulla 
förtroendefråga är Green Gaming eller 

ansvarsfullt spelande.”
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VÅR VÄRDEKEDJA

Vi verkar i en värdekedja med många in-
tressenter och hållbarhetsutmaningar. Vår 
viktigaste hållbarhetsfråga är förtroende. 
Utan förtroende från våra intressenter 
som kunder, myndigheter och aktieägare 
kan vi inte fortsätta bygga en värdeskapan-
de verksamhet. 

VÅRA KUNDER
Våra kunder är privatpersoner över 18 år 
som spelar för pengar om pengar.

En aktiv kund är en person som spelat 
för pengar som satts in på kundkontot. 
Kunden räknas också som aktiv om hon 
eller han spelat för vinst från frispelskam-
panjer och/eller bonus.

Antalet aktiva kunder ökade under 2017 
med 24,6 procent till 297 667 (238 822).

GREEN GAMING
Vår industris mest betydelsefulla förtro-
endefråga är ansvarsfullt spelande eller 
Green Gaming. Vi vet att cirka två procent 
av den totala befolkningen är i riskzonen 
för att utveckla ett spelberoende. Bland 
våra kunder är den andelen högre. Därför 
måste vi erbjuda en trygg miljö där kun-
derna har verktyg som ger dem kontroll 
över sitt spelande och möjligheten att fat-
ta medvetna beslut om de risker de tar.

VÅRT ERBJUDANDE
Vårt kundlöfte är att erbjuda avkoppling, 
underhållning och en förstklassig spelupp-
levelse i en trygg och ansvarsfull miljö. 

Vi erbjuder kasinospel, sportbok, live 
 kasino och nummerspel på tolv marknader. 

Under året ökade våra spelintäkter 
med 28,9 procent till 1 192,0 (924,5) Mkr.

KUNDSERVICE
I allt vi gör i företaget har vi kundens be-
hov i fokus. I vår kundservice arbetar ett 
60-tal medarbetare som dygnet runt är 
beredda att hjälpa våra kunder. Alla våra 
kundtjänstmedarbetare specialutbildas 
kontinuerligt i Green Gaming.  

Vår uppförandekod reglerar hur de an-

ställda förväntas bete sig mot kunder,  
övriga externa intressenter och varandra.

MARKNADSFÖRING
Vår marknadsföring blir allt mer digital 
och datastyrd. Samtidigt är vi personliga 
och relevanta i vår kundkommunikation. 
Det, i kombination med bra interna pro-
cesser, har lett till att vår marknadsförings-
effektivitet ökat väsentligt.

Under 2017 ökade våra marknads-
föringskostnader med 20,0 procent till 
403,9 (336,4) Mkr. I relation till intäkterna 
minskade marknadsföringskostnaderna 
till 33,9 (36,4) procent.

PRODUKTUTVECKLING
Vi investerade 102,4 Mkr under 2017 i  
produktutveckling. Vi utvecklade bland 
annat ett prediktivt verktyg för Green 

Gaming, en smart sportbok, nummerspel 
och tillsammans med NetEnt ett nytt, unikt 
live kasino. 

SPELLEVERANTÖRER 
Vi erbjuder cirka 1 000 spel av vilka unge-
fär 750 också finns för mobila enheter. Vi 
har avtal med ett tjugotal företag som till-
handahåller spelen. Dessa företag har i sin 
tur licenser för att få erbjuda spelen. Vår 
ersättning till spelleverantörerna utgörs 
huvudsakligen av en rörlig royaltyavgift 
baserad på genererade intäkter.

Spelen från de sju största leverantörerna 
(Net Entertainment, Microgaming, Evolu-
tion Gaming, IGT, Play’N’Go, Yggdrasil  
Gaming och OGS) stod för 84 procent  
av våra totala intäkter under 2017.

BETALNINGSFÖRMEDLARE
Vi har avtal med ett tjugotal betalnings- 
förmedlare. Vår ersättning till dem är ba-
serad på en procentsats av överförda be-
lopp eller ett fast pris per transaktion.

LOKALA SPELSKATTER
I marknader med lokala spelregleringar 
betalar vi spelskatter. I vissa andra markna-
der som inte är reglerade betalar vi moms 
och andra indirekta skatter. Vi betalar 
också sociala avgifter, inkomstskatter med 
mera till svenska och maltesiska staten.

Under 2017 ökade lokala spelskatter 
och indirekta skatter med 37,3 procent  
till 182,3 (132,8) Mkr.

Intäkter från marknader där Mr Green 
betalar eller sätter av för spelskatter ökade 
under 2017 med 39,1 procent till 648,8 
(466,4) Mkr. De marknader som är inklu-

derade är Danmark, Italien, Irland, Malta, 
Storbritannien, Tyskland och Österrike, 
vilka tillsammans motsvarar 54,4 procent 
av de totala intäkterna.

LOKALA OCH EU-REGELVERK
Vår industri omfattas av olika lokala re-
gelverk liksom EU-regelverk. Det är bland 
annat regelverk för motverkande av pen-
ningtvätt, dataskyddsförordningen GDPR 
och lokala licenskrav.



INVESTERINGAR
En betydande andel av resultatet som 
skapas återförs till verksamheten. 
 Kapitalet används bland annat till fort-
satt utveckling av vårt spelerbjudande 
för att stärka vår konkurrenskraft och 
öka differentieringen.

UTDELNINGSPOLICY
Mr Green har som målsättning att utdel-
ning ska utbetalas och/eller att återköp 
av aktier ska genomföras av upp till 50 
procent av koncernens fria kassaflöde 
såvida de likvida medlen inte anses nöd-
vändiga för att uppfylla bolagets strategi, 
framtida skatteinbetalningar eller för att 
säkra extra reserver om förhållandena på 
kapitalmarknaden så kräver.

ÅRETS RESULTAT UPPGICK  
TILL 109,4 MKR

PRODUKT- 
UTVECKLING

MARKNADSFÖRING

LOKALA OCH  
EU-REGELVERK

VÅRT ERBJUDANDE
BETALNINGS- 
FÖRMEDLARE

KUNDSERVICE
SPEL- 

LEVERANTÖRER

GREEN GAMING
LOKALA  

SPELSKATTER

KUND
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Passionerade, kreativa, innovativa

Vår organisation finns på två av världens viktigaste platser för onlinespel och 
digital utveckling – Malta i Medelhavet och Stockholm. Här har vi samlat våra  
cirka 345 passionerade, kreativa och innovativa medarbetare och konsulter.

I mars 2018 går flyttlasset för våra med-
arbetare i Stockholm till Epicenter, en 
innovativ miljö för snabbväxande digitala 
företag i Stockholm city. Där finns vår tek-
nikutveckling med ett 70-tal personer och 
vårt huvudkontor med sex personer. 

I ett nyrenoverat kontor i Sliema på 
Malta har vi hjärtat i vår verksamhet. In-
klusive Evoke finns på Malta cirka 270 
medarbetare som ansvarar för den opera-
tiva driften med bland annat kundtjänst, 
marknadsföring och kundansvariga, pro-
duktutveckling, betalningsförmedling, 
ekonomi, juridik och regelefterlevnad 
samt Green Gaming.

KONKURRENS OM KOMPETENSEN
Vi är ett snabbväxande företag. Under 
2017 ökade personalen med 17 procent. 
Det är hög konkurrens om kompetenta 
medarbetare inom spelindustrin, både 
i Sverige och på Malta. För att utmär-
ka sig i konkurrensen måste vi inte bara 
kunna erbjuda attraktiva villkor och ut-
vecklingsmöjligheter utan också en sund 
företagskultur. 

För oss innebär en sund företagskultur 
att alla medarbetare ska kunna utveckla 
sin fulla potential och vara med och bidra 
till vår affär. Hos oss ska alla få samma 
möjligheter oberoende av kön eller köns- 
identitet, etnicitet, religion eller annan 
trosuppfattning, handikapp, sexuell lägg-

ning eller ålder. När vi har mixade grup-
per med olika erfarenheter leder det till 
bättre beslut och leveranser.

Vi har en bra mångfald i företaget med 
medarbetare från ett 30-tal olika länder. 
Det är bra. Men vi är inte nöjda med den 
ojämna könsfördelningen mellan kvinnor 
och män i olika delar av organisationen. I 
vår teknikorganisation i Stockholm är 20 
procent kvinnor och i Malta är andelen 44 
procent. Bland cheferna är andelen kvin-
nor 35 procent.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning 
i företaget. Vi tror att det är viktigt för 
hela spelindustrin att fler kvinnor vill bör-
ja jobba i vår bransch. Vi kommer under 
2018 att sätta mål och planer för vårt arbe-
te med att öka andelen kvinnor.

MÅNGFALD
Våra medarbetare tycker att vi lyckats med 
att skapa en arbetsplats som är öppen för 
mångfald. På frågan om medarbetarna 
behandlas lika anser runt 90 procent att 
det gäller såväl ålder som etnicitet, kön, 
sexuell läggning och handikapp. 

Medelåldern hos våra medarbetare är 
37 år. Det gör att den enskilt viktigaste fak-
torn för att börja jobba hos oss är möjlig-
heten till att utvecklas professionellt och 
få ta större ansvar. Vi har därför under 
2017 genomfört ett ledarskapsprogram 
för våra chefer i såväl Sverige som på Mal-

ta. Programmet fokuserar på det coach-
ande ledarskapet, målstyrning liksom kul-
tur och värderingar.

Inom vissa funktioner är medelåldern 
på våra medarbetare lägre än genomsnit-
tet i koncernen. Där är också personalom-
sättningen högre. Personalomsättningen 
är särskilt hög inom vår kundtjänst på 
Malta. Där arbetar ofta personer som vill 
jobba på Malta under en begränsad tid för 
att sedan flytta tillbaka hem eller pröva 
sina vingar någon annanstans i världen. 

I oktober 2017 samlade vi våra medar-
betare under två dagar på en annan ö i 
Medelhavet, Korsika, för att diskutera och 
utbyta erfarenheter om vår företagskultur 
och värderingar. Diskussionerna kommer 
att ligga till grund för en fortsatt utveck-
ling av våra värderingar under 2018.

Vi kommer också att se över vår uppfö-
randekod under året för att reflektera att 
vi följer FN:s Global Compact och de tio 
principerna kring mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Uppförandekoden är antagen av styrel-
sen och beskriver idag huvudsakligen vårt 
förhållningssätt till Green Gaming.

VÅRA KONTOR

Epicenter, STOCKHOLM Tagliaferro Business Centre, Sliema, MALTA

Ett 70-tal personer inom teknikutveckling, IT-drift, 
plattformsansvar, tekniksamordning och designers inom  
bland annat Green Gaming. Huvudkontor med centrala 
funktioner för ekonomi, juridik, kommunikation och IR,  
säkerhet och Green Gaming.

Cirka 270 medarbetare inom bland annat kundtjänst, 
marknadsföring och kundansvariga, produktutveckling,
betalningsförmedling, ekonomi, juridik och regelefterlevnad
samt Green Gaming.
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Antalet anställda har beräknats efter förvärvet av Evoke Gaming.  
Övriga uppgifter avser enbart Mr Green 2017.

Hos oss möts människor 
från hela världen

Titta på vår film om att 
arbeta på Mr Green.

Hos oss är mångfald en självklarhet. Hos oss möts 

människor från hela världen för att arbeta och skapa värde 

tillsammans. Våra medarbetare representerar ett trettiotal 

nationaliteter och talar mer än 25 språk. 

Vårt kontor i Malta är öppet dygnet runt. Det finns alltid 

medarbetare på plats i kundtjänsten som kan hjälpa våra 

kunder. Medarbetarna i kundtjänst går speciella utbild-

ningar i Green Gaming för att kunna identifiera och stötta 

kunder som visar förhöjda riskbeteenden.

Under 2017 har vi utökat och byggt om kontoret i Malta. 

Vårt Maltakontor ligger mitt i de pulserande affärskvarte-

ren i Sliema med utsikt över Medelhavet. Lokalerna är på 

över 2 200 kvadratmeter och nära hälften är nyinrett.  

Lokalerna har designats för att skapa en kreativ och inspi-

rerande arbetsmiljö. Vid utformningen av den nya miljön 

har mötet och möjligheten till idé-utbyte varit ledorden.

”Våra nya fräscha lokaler är ett steg i att 

bygga ett ännu starkare arbetsgivar-

varumärke”, säger Roberta Geres, 

HR-chef för Mr Greens bolag på 

Malta. ”En bra arbetsmiljö är bra 

för affären.”

37
Genomsnittsålder 

30
Nationaliteter

40/60
Andel kvinnor/män, %

82%
Är stolta över att jobba  

hos Mr Green

310
Antal heltidsanställda 

Giacomo, Alice, Cemre och Emil på vårt nyinredda kontor i Malta. 

Alla fyra jobbade tidigare på Evoke Gaming och kom över till oss 

den 2 februari 2018.
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Vår affärsstrategi tar sikte på fortsatt snabb tillväxt och förbättrad lönsamhet.  
Ett hållbart företagande är grunden för vår strategi och finns med i alla våra  

strategiska val och prioriteringar.

Affärsstrategin baserar sig på fem områden 
som driver vårt värde utifrån vår position 
på marknaden och i värdekedjan liksom 
omvärldsfaktorer och marknads trender. Vi 
har också inkluderat de hållbarhetsfrågor 
som framkommit i våra intressentdialoger 
och i väsentlighetsanalysen.

I januari 2018 anslöt vi oss till FN:s håll-
barhetsinitiativ Global Compact. Genom 
medlemskapet har vi förbundit oss att ak-
tivt arbeta med Global Compacts tio prin-
ciper för hållbar utveckling inom de fyra 
områdena mänskliga rättigheter, arbets-
villkor, miljö och antikorruption.

VÅRA FEM VÄRDEDRIVARE
Våra värdedrivare är: varumärken, förtro-
ende, underhållning, geografisk expansi-
on och motiverade medarbetare.

Varumärken
Våra varumärken är förutsättningen för 
vår existens. Både våra befintliga och nya 
kunder måste känna till oss och tycka 
om oss. Det tar tid och kostar mycket att 
bygga varumärken. Vi har en stark kon-
kurrensfördel i vårt varumärke Mr Green 
eftersom det är så väl känt över stora delar 
av Europa. Vår varumärkesstrategi är se-
lektiv, det vill säga vi kommer bara att ha 
ett fåtal varumärken i vår portfölj. På så 
sätt håller vi nere våra kostnader och byg-
ger en långsiktigt lönsam affär. 

Vi strävar hela tiden efter att öka vår 
marknadseffektivitet genom att arbeta 
smartare, hitta fler partners och använda 
ny teknik som till exempel AI. En effekti-
vare marknadsföring är en förutsättning 
för att vi ska nå våra finansiella mål.
 
Förtroende
Förtroende är vår viktigaste hållbarhetsfrå-
ga. Utan förtroende från våra intressenter 
kan vi inte fortsätta bygga en värdeskapan-

de verksamhet. Alla våra intressenter  
– kunder, medarbetare, aktieägare,  
leverantörer, politiker och myndigheter – 
måste ha förtroende för oss. Genom att 
vara noterade på en reglerad marknads-
plats möter vi högt ställda transparens- 
och regelkrav vilket är ett sätt för oss att 
bygga förtroende. 

Den mest betydelsefulla förtroendefrå-
gan för oss, och hela industrin, är Green 
Gaming. Green Gaming handlar om att 
skapa en trygg och säker miljö för våra 
kunder. Med Green Gaming skapar vi en 

långsiktigt hållbar affär med kunder som 
kan och vill komma tillbaka till oss. 

Underhållning
För att upprätthålla våra intressenters 
förtroende måste vi självklart följa regler 
och lagar. Därför investerar vi i kunskap 
och processer kring regelefterlevnad och 
bolagsstyrning. 

Våra kunder måste tycka att det är kul 
att spela hos oss och då måste vi kunna 
erbjuda ett unikt innehåll som skiljer sig 
från konkurrenterna. Vi tror dock inte 
att det räcker med det. Vi behöver också 
skapa en relation med kunden och en 
kommunikation som är personlig och 
individanpassad. Då ökar kundlojaliteten 
och vi får kunder som gärna återkommer 
till våra spelsajter för att få en stunds un-
derhållning och avkoppling.

I februari 2018 lanserade vi det revolu-
tionerande live kasinot Live Beyond Live.  
Det är en 3-D live kasinoupplevelse som  
vi utvecklade tillsammans med spelbolaget 
NetEnt under 2017. Det innehåller flera 
tekniska framsteg som exempelvis rörliga 
virtuella element i bakgrunden.

Geografisk expansion
För att fortsätta vara en snabbväxare behö-
ver vi gå in på fler geografiska marknader 
under 2018. Under 2017 påbörjade vi en 
etablering i Latinamerika genom att pla-

cera en person i Uruguay och i december 
lanserade vi Mr Green i Danmark. Under 
2018 kommer Sveriges riksdag sannolikt 
att fatta beslut om ett licenssystem vilket 
innebär att vi kommer att ansöka om en 
svensk licens.
  
Motiverade medarbetare
Vi behöver motiverade medarbetare för 
att kunna leverera på vår affärsstrategi och 
nå våra mål. Under 2018 ska vi fortsätta 
arbeta med att utveckla våra chefer och 
vår företagskultur samt genomföra arbetet 
med att fortsätta utveckla gemensamma 
värderingar. 

”En effektivare marknadsföring  
är en förutsättning för att vi ska nå  

våra finansiella mål.”
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VÅR VISION VÄRDEDRIVARE STRATEGISKA VAL STRATEGISKA PRIORITERINGAR 2018 MÅL FINANSIELLA MÅL

Att vara en betydande  
global aktör som är med 
och formar den framtida 
onlinespel-marknaden.

Varumärken Ù   Investera i starka varumärken

Ù   Effektivisera marknadsföringen

Ù   Ökad digital marknadsföring

Ù   Fortsätta effektivisera 
 marknadsföringen

Ù   Kontinuerligt förbättra marknadsfö-
ringseffektiviteten

Ù   Förstärka varumärkeskännedomen 
på alla våra marknader

Tillväxt om 20% per 
år och 20% EBITDA-
marginal till 2019*

Förtroende Ù   Bygg en ledande position i  
Green Gaming

Ù   Investera i regelefterlevnad och 
 bolags styrning

Ù   Implementera det prediktiva Green 
Gaming-verktyget på alla marknader, 
varumärken och produkter

Ù   Green Gaming: 25% av  kunderna  
använder Green Gaming-verktyg 

Ù   Regelefterlevnad: Inga bekräftade 
fall av regelbrott

Ù   Datasäkerhet och skydd av 
 kund information: Inga läckage av 
kund information

Underhållning Ù   Skapa underhållning och öka 
 kundlojaliteten

Ù   Skapa unikt innehåll och öka 
 differentieringen

Ù   Individanpassa kundkommunikationen

Ù   Lansera Live Beyond Live

Ù   Förbättrad teknisk prestanda

Ù   Fortsätta individanpassa 
 kommunikationen

Ù   Hög kundnöjdhet: Tillväxt i antalet 
kunder

Geografisk expansion Ù   Gå in i fler marknader genom organisk 
tillväxt och/eller förvärv

Ù   Etablera våra varumärken på fler 
marknader i Europa och på andra 
kontinenter

Ù   Geografisk expansion

Motiverade medarbetare Ù   Utveckla ledar- och medarbetarskapet Ù   Fortsatta ledarskapsutbildningar  
för alla chefer

Ù   Fortsätt arbeta med kultur- och 
 värdefrågor

Ù   Motiverade medarbetarindex  
på 75%
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* De finansiella målen inkluderar 
inte förvärvet av Evoke Gaming och 
därför kommer de finansiella målen 
att revideras under 2018.

VÅR VISION VÄRDEDRIVARE STRATEGISKA VAL STRATEGISKA PRIORITERINGAR 2018 MÅL FINANSIELLA MÅL

Att vara en betydande  
global aktör som är med 
och formar den framtida 
onlinespel-marknaden.

Varumärken Ù   Investera i starka varumärken

Ù   Effektivisera marknadsföringen

Ù   Ökad digital marknadsföring

Ù   Fortsätta effektivisera 
 marknadsföringen

Ù   Kontinuerligt förbättra marknadsfö-
ringseffektiviteten

Ù   Förstärka varumärkeskännedomen 
på alla våra marknader

Tillväxt om 20% per 
år och 20% EBITDA-
marginal till 2019*

Förtroende Ù   Bygg en ledande position i  
Green Gaming

Ù   Investera i regelefterlevnad och 
 bolags styrning

Ù   Implementera det prediktiva Green 
Gaming-verktyget på alla marknader, 
varumärken och produkter

Ù   Green Gaming: 25% av  kunderna  
använder Green Gaming-verktyg 

Ù   Regelefterlevnad: Inga bekräftade 
fall av regelbrott

Ù   Datasäkerhet och skydd av 
 kund information: Inga läckage av 
kund information

Underhållning Ù   Skapa underhållning och öka 
 kundlojaliteten

Ù   Skapa unikt innehåll och öka 
 differentieringen

Ù   Individanpassa kundkommunikationen

Ù   Lansera Live Beyond Live

Ù   Förbättrad teknisk prestanda

Ù   Fortsätta individanpassa 
 kommunikationen

Ù   Hög kundnöjdhet: Tillväxt i antalet 
kunder

Geografisk expansion Ù   Gå in i fler marknader genom organisk 
tillväxt och/eller förvärv

Ù   Etablera våra varumärken på fler 
marknader i Europa och på andra 
kontinenter

Ù   Geografisk expansion

Motiverade medarbetare Ù   Utveckla ledar- och medarbetarskapet Ù   Fortsatta ledarskapsutbildningar  
för alla chefer

Ù   Fortsätt arbeta med kultur- och 
 värdefrågor

Ù   Motiverade medarbetarindex  
på 75%

ÅRSREDOVISNING 2017 • MR GREEN & CO AB 13

VÅR AFFÄRSSTRATEGI FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE



Vi har en uttalad avsikt att vara med i konsolideringen  
av vår industri. I juni 2017 tog vi in 186 Mkr efter emis-
sionskostnader i en riktad nyemission med syftet att 
stärka kassan för att kunna göra förvärv och för att öka 
ägarspridningen. 

Vår förvärvsstrategi:

 Ù  Vi kan överväga förvärv inom alla delar av värdeked-
jan, det vill säga vi kan köpa en spelleverantör eller 
spelutvecklare, betalningsförmedlare, affiliate eller ett 
spelbolag. 

 Ù  Vi ska ha en tydlig plan och strategi för hur den nya 
verksamheten ska integreras.

 Ù   Priset ska vara rimligt och förvärvet ska ge tydliga  
synergier.

 Ù   Vi ska kunna räkna hem förvärvet snabbt. Det finns 
stordriftsfördelar i industrin men det kostar också att 
hålla varumärken vid liv.

 Ù  Om vi ska köpa spelbolag, vill vi att de ska vara  
verksamma på marknader som är eller är på väg att  
bli lokalt reglerade.

Förvärvsstrategin

De flesta av våra mål följs upp månadsvis 
genom nyckeltal som rapporteras till kon-
cernledningen och styrelsen. Koncernled-
ningen har vid behov tätare uppföljning. 

Efterlevnaden av regelverk avrapporteras 
regelbundet till spelmyndigheterna i län-
der där vi har licens. Cheferna har ansvar 
för att säkerställa att externa och interna 
regelverk och policyer följs. Vår internre-
visor granskar och övervakar rutiner och 
processer liksom risker och riskhantering 
kring efterlevnad av såväl externa som 
interna regelverk och policyer. Säker-
hetsavdelningen övervakar och granskar 
rutiner och processer kring datasäkerhet 
och hantering av kunddata. 

Varje höst gör vi en medarbetarunder-
sökning som riktar sig till alla medarbe-
tare. Rekordmånga, 87 procent, deltog 

i undersökningen 2017. Cheferna på 
alla nivåer i organisationen går igenom 
resultaten med sina medarbetare och 
tillsammans kommer de fram till åtgärder 
som ska genomföras. Åtgärderna aggre-
geras och inkluderas i affärsplanen för 
det kommande året. 

Frågan om geografisk expansion och 
förvärv är återkommande på koncern-
ledningens agenda. Organisk geografisk 
expansion är också återkommande i 
ledningarna för verksamheten på Malta 
och teknikutvecklingen i Stockholm. Det 
sker en regelbunden utvärdering av vilka 
möjligheter som finns och vilka resurser 
och prioriteringar som ska göras för att 
ta steget att gå in på en ny marknad.

Så styr vi mot våra mål

87
Deltagare i medarbetar-
undersökningen 2017 i %
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Under 2017 har vi gjort en riktig turnaround och är tillbaka som en snabbväxare. 
Vår förändringsresa började 2015.

Vi vände utvecklingen

När spelsajten Mr Green lanserades 2008 
var den i teknikens framkant. Småning-
om hann konkurrenterna ifatt och till och 
med förbi. Det blev dags för oss att för-
ändra både spelsajten och organisationen.

Första steget var att bygga om den tek-
niska plattformen för att minska beroen-
det av externa leverantörer. Vi behövde en 
mer flexibel plattform för att på egen hand 
kunna lägga till nya produkter och funktio-
ner. Samtidigt skulle vi också få bättre kon-
troll över kundkommunikationen. Vi ville 
också ha möjlighet att enkelt lägga till fler 
länder och varumärken för att kunna växa 
geografiskt och göra förvärv.

Våren 2016 var den nya tekniska platt-
formen klar. Vi hade också nya lednings-
grupper både i Stockholm och på Malta 
och styrelsen hade breddats med obero-
ende ledamöter som bidrog med kunskap 
från internationalisering och förvärv. 

Nu var vi redo att implementera en ny 
affärsstrategi som vi döpte till Mr Green 2.0. 
Affärsstrategin vilade på fem hörn- 

stenar: varumärke, spelupplevelse, pro-
duktutbud, geografisk expansion och  
Green Gaming.

Det första steget i implementeringen 
blev att bredda vårt erbjudande genom 
att lansera en sportbok. Därefter lyfte vi 
spelupplevelsen genom att erbjuda ett  
förbättrat live kasino. I tredje kvartalet 
2016 kunde vi visa att tillväxten börjat  
ta fart igen.

Under 2017 fortsatte vi att leverera på 
Mr Green 2.0 och breddade vårt erbju-
dande med unika produkter. Vi lanserade 
våra egenutvecklade kasinoturneringar 
Reel Thrill och unikt One-Minute-Keno. 
Sportboken uppgraderades både med 
egenutvecklade funktioner och sådana 
vi köpt in. Vi introducerade bingo och 
utvecklade ett helt nytt koncept för live 
kasino. Den kanske största händelsen un-
der 2017 var när vi lanserade vårt Green 
Gaming-verktyg under hösten. Det är ett 
unikt verktyg som ger våra kunder bättre 
möjligheter att hålla koll på sitt spelande.

2017 förvärvade vi också Dansk Under-
holdning och fick kasinolicens för vår 
egen Mr Green-plattform i Danmark i de-
cember samma år. Under året fortsatte vi 
också att förbättra den individanpassade 
kundkommunikationen.

I slutet av 2017 annonserade vi förvär-
vet av Evoke Gaming som driver spelsaj-
terna Redbet, Vinnarum casino, Bertil 
och MamaMia. Med förvärvet får vi bland 
annat tillgång till ett utpräglat bettingva-
rumärke och Redbet ska introduceras på 
alla våra befintliga marknader. Förvärvet 
slutfördes i februari 2018. Som en följd av 
förvärvet av Evoke Gaming har vi valt att 
koncentrera oss på Evokes lokala varumär-
ken och har slagit ihop Vinnarum casino 
med Garbo och behållit varumärket Vin-
narum casino. Kasinosajten Garbo nylan-
serades i juni 2017.

2017 växte intäkterna med 28,9 procent 
till 1 192,0 Mkr och EBITDA förbättrades 
med 103 procent till 185,6 Mkr. Turn-
arounden är ett faktum.

2015 2016 2017

Ù  Utvecklingen av den nya tekniska 
plattformen påbörjas

Ù  Affärsstrategin Mr Green 2.0 börjar 
 implementeras på våren

Ù  Förnyad styrelse och lednings-
grupper 

Ù  Sportbok och nytt live kasino 
 introduceras

Ù  Noteras på Nasdaq Stockholms 
 huvudlista

Ù  Nytt kundrekord

Ù  Unika spelprodukter lanseras:  
kasino turneringarna Reel Thrill – 
smart sportbok – One-Minute-Keno

Ù  Mer digital  marknadsföring och 
individanpassad kundkommunikation

Ù  Green Gaming prediktivt verktyg 
introduceras

Ù  Utvecklar Live Beyond Live

Ù  Förvärvar Dansk Underholdning  
och lanserar Mr Green i Danmark  
i december

Ù  Initial etablering i Latinamerika

Ù  Nytt kundrekord

Ù  Annonserar förvärvet av  
Evoke Gaming 

Ù  Tillväxt på 28,9 procent och 
förbättrad lönsamhet28,9%
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Green Gaming i vårt DNA
Green Gaming har varit en del av Mr  Greens strategi 
och DNA alltsedan starten. Karaktären Mr Green är en 
gentleman som alltid månar om sina kunder. Mr Green 
vill att kunderna ska ha kul och spela sunt. 

När grundarna av Mr Green arbetade fram varumärket 
var Green Gaming alltså en självklarhet. De var bland 
de första med att få spelarna att sätta beloppsgränser 
och byggde ett nätkasino med den tidens bästa 
grafiska design. Mr Green förändrade också branschen 
genom nya, smidiga betalningslösningar.

Mr Green grundades i Stockholm av tre entreprörer: 
Fredrik Sidfalk och Henrik Bergquist som hade varit 
med och startat Betsson och Mikael Pawlo med en 
bakgrund inom PR och marknadsföring.

Intäktstillväxt, % EBITDA-marginal, %

Vår strategi har gett resultat
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Fler regelverk, nya digitala sätt att kommunicera på och ökade skatter. 
Komplexiteten i vår industri ökar och det krävs allt mer av oss aktörer  

för att manövrera i det här landskapet.

Komplexiteten ökar

”Med digitaliseringen öppnas möjligheten att 
individanpassa kundkommunikationen.” 
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OMVÄRLDSFAKTORER

När Mr Green startade för tio år sedan 
erbjöd vi bara en produkt, kasinospel. Då 
var vi på några få marknader och Sverige 
var den absolut största marknaden. Kun-
derna spelade på sina datorer med fasta 
nätuppkopplingar och få länder hade reg-
lerat sina spelmarknader lokalt.

Sedan dess har mycket hänt. På teknik- 
sidan har utvecklingen gått rasande snabbt. 
Idag är det en självklarhet för kunderna 
att använda olika enheter beroende på var 
de är någonstans. Ibland är datorn med 

sin större skärm och bättre upplösning 
spelplatsen, ibland är det mobilen eller en 
surfplatta framför teven när man tittar på 
favoritfotbollslaget. 

Den tekniska komplexiteten ökar inte 
bara med de olika enheter kunderna 
spelar på. Den ökar också med antalet be-
talningslösningar från olika leverantörer 
som vi erbjuder våra kunder. Betalnings-
systemen är dessutom olika mellan länder-
na och fordrar licenser och godkännan-
den från myndigheterna.

STARKA VARUMÄRKEN  
BLIR VINNARNA
Marknadsföring är den största kostnads-
posten i vår industri eftersom det krävs 
betydande investeringar för att göra en 
sajt välkänd. På många marknader är kon-
kurrensen därför tuff. Spelsajterna lockar 
kunder genom att erbjuda olika bonusar 
som till exempel freespins. Problemet är 
att kunderna många gånger inte stannar 
speciellt länge utan väljer att gå till en  
annan spelsajt när de använt sin bonus. 

Med digitaliseringen öppnas möjlig- 
heten att individanpassa kundkommuni-
kationen. Samtidigt gör digitaliseringen 
det också möjligt att differentiera erbju-
dandet. Det kommer att leda till ökad 
kundlojalitet.

Även om marknadsföringen i allt högre 
utsträckning blir digital och effektivare, 
tror vi att den kommer att fortsätta utgöra 
en betydande kostnad för spelbolagen. 
När ett spelbolag går in på en ny marknad 
kommer det även i framtiden att krävas 

betydande investeringar i marknadsföring 
för att göra varumärket välkänt och bygga 
en kundbas.

Hittills har onlinespelbolagen inte skiljt 
sig åt speciellt mycket vad gäller mark-
nadsföring och varumärkesprofilering. 
Spelutbudet har i princip varit detsamma, 
kundkommunikationen och marknadsfö-
ringen har varit lika. I andra onlinebran-
scher har bolagen kommit längre vad 
gäller kundkommunikationen. Bolag som 
Netflix och Amazon har blivit skickliga på 
att individanpassa sin kommunikation och 
skräddarsy sitt erbjudande till den enskil-
da kundens preferenser. Spelbranschen 
har fortfarande en väg att gå. För spelbola-
gen handlar framtiden om att differentie-
ra sitt utbud, individanpassa kommunika-
tionen och öka underhållningsvärdet för 
att öka kundlojaliteten. Det är de starka 
och innovativa varumärkena med ett unikt 
utbud som kommer att bli vinnarna.

FLER REGELVERK
En tydlig trend är att allt fler länder väljer 
att lokalt reglera sina spelmarknader. För 
onlinespelbolagen betyder det att mer re-
surser måste läggas på att hantera licenser 
och olika nationella regelverk. Mindre 
aktörer kommer att ha svårt att klara av att 
bära spelskatterna och leva upp till de lo-
kala regelverken vilket kommer att bidra 
till konsolideringen i industrin. 

Under de tio år som gått sedan 
Mr Green lanserades har mycket hänt 
också på regleringsområdet. Vi har idag 
EU-regelverk kring bland annat penning-
hantering och förhindrandet av penning- 
tvätt. Inte bara finansiella institut utan 
alla som hanterar betalningsströmmar 
omfattas av dessa regelverk. Just nu pågår 
också ett internt arbete med att anpassa 
Mr Green till EU:s nya dataskyddsförord-
ning GDPR som träder i kraft i maj 2018.

 Ù Ökad teknisk komplexitet

 Ù Nya digitala kommunikationssätt

 Ù Nya regelverk

 Ù Fler länder reglerar sina spelmarknader lokalt 

 Ù Lokala regleringar innebär lokala spelskatter

Våra mest väsentliga omvärldsfaktorer
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Marknaden för onlinespel växer snabbt i Europa och beräknas växa  
med sju procent per år fram till 2022. Spel på mobiler växer med över  

16 procent per år.

Stark tillväxt för onlinespel

Alea iacta est – tärningen är kastad –  
sa Julius Ceasar år 49 före Kristus. Spel, 
och spel om pengar, är antagligen en lika  
gammal företeelse som Homo sapiens. 

Den europeiska spelmarknaden om- 
satte över 970 miljarder kronor 2017. Den 
kommer att fortsätta växa med två pro-
cent per år de närmaste fem åren. Den 
allra största delen, cirka 80 procent, av 
marknaden är så kallat landbaserat eller 
analogt spel. 

Onlinespel utgör fortfarande bara cir-
ka 20 procent av marknaden. Det är här 
tillväxten sker. Den årliga tillväxten för on-
linespel i Europa förväntas bli sju procent 
under de närmaste fem åren. Spel på mo-
biler och andra mobila enheter förväntas 
växa med 15 procent per år de närmaste 
fem åren. Spel på datorer antas växa med 
tre procent per år. 

Den europeiska marknaden för on-
linespel förväntas vara värd knappt 300 
miljarder kronor år 2022 och marknaden 
för spel på mobiler kommer att vara värd 
cirka 145 miljarder kronor. 

För oss är det så klart viktigt att ha er-
bjudanden som är mobilanpassade och ha 
bra appar. Det är lika viktigt att ha bra saj-
ter för datorer eftersom de flesta kunder 
spelar både på sin mobil och sin dator. 
Dessutom skiljer det sig mellan länder hur 
vanligt det är med smarta telefoner. 

KONSOLIDERING
Den euopeiska marknaden är fragmen-
terad med ett stort antal spelbolag. Det 
finns ingen aktör i Europa som har en 
hög marknadsandel i hela Europa. Dä-
remot finns det många spelbolag som är 
stora regionalt eller nationellt.

Vår bransch karaktäriseras av volym-
fördelar. Ju högre intäkter du har, desto 
lägre blir de relativa avgifterna till spel-
leverantörerna. Kostnaderna för mark-
nadsföring är som högst när en spelsajt 
ska introduceras på en marknad, sedan 
sjunker de relativt sett när varumärket 
nått en viss kännedom. Antalet medar-

betare ökar inte heller i samma takt som 
intäkterna ökar. 

Lokala spelregleringar innebär att spel-
bolagen ska betala spelskatter vilket kan 
bli svårt för mindre aktörer att bära. 

Vi tror att vi kommer att få se en konso-
lidering på den europeiska spelmarknaden 
där mindre aktörer köps av de större. För 
bolag som har en stark finansiell ställning 
finns möjligheter att växa genom förvärv. 

Mr Greens konkurrenter är såväl pri-
vata som börsnoterade företag liksom 

”Alea iacta est – tärningen är kastad –  
sa Julius Ceasar år 49 före Kristus.”

offentligt ägda bolag. I de länder som har 
reglerat sina marknader lokalt är många 
av de större landbaserade spelbolagen 
även stora på onlinemarknaden.

De större spelbolagen på den europe-
iska marknaden som Mr Green möter är 
bland andra Bet365, Betsson, Bwin, Kin-
dred, LeoVegas, Paddy Power, Pokerstars 
och Svenska Spel. Bolagen har låga mark-
nadsandelar sett till den totala europeiska 
marknaden för onlinespel men har starka 
positioner i enskilda länder eller regioner.
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Samtliga uppgifter om marknadens storlek kommer från H2 
Gambling Capital i januari 2018. Vid omräkningen från EUR har 
snittkursen 9,6326 SEK enligt Riksbanken använts. Uppgifterna 
om marknadens storlek avser speloperatörernas bruttospelin-

täkter. Med spelmarknaden avses marknaden där privatpersoner 
spelar om pengar för pengar. Med årlig tillväxt avses genomsnitt-
lig årlig tillväxttakt (CAGR) fram till och med 2022.

Årlig tillväxt för spel på mobiler

300 145
miljarder kronor. 

Värdet på den europeiska 
marknaden för online- 

spel 2022

miljarder kronor. 

Värdet på den europeiska 
marknaden för spel på 

mobiler 2022

7% 15%
Årlig tillväxt för onlinespel

 Ù  Kunder spelar på flera 
 olika enheter

 Ù  Starkast tillväxt för spel  
på mobila enheter

 Ù  Stark tillväxt för live 
 kasino

 Ù  Volymfördelar och  
lokala regleringar driver 
konsolideringen

Trender på 
 spelmarknaden

Den europeiska spelmarknaden i procent

Mobila tillväxten Europa, ¤m Tillväxt vadslagning och kasinomarknad 
i Europa, ¤m

Vadslagning Kasino
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KASINO LIVE KASINO LIVE BEYOND LIVE SPORTBOK NUMMERSPEL TURNERINGAR REEL THRILL

Här kan du snurra dig till vinster i våra 
spännande spelautomater, spela för 
att träffa den högsta jackpotten, slå 
dealern genom att få blackjack eller 
chansa på ditt turnummer i roulette.

Vi erbjuder cirka 1 000 spel online 
varav ungefär 750 är tillgängliga för 
mobiler.

Här spelar du med riktiga dealers i 
Mr Greens egna spelmiljöer. Vi har  
tre leverantörer för våra live kasinon.  
Våra egna bord är de mest populära.

Live Beyond Live är en förhöjd 3-D 
live kasinoupplevelse som du når med 
ett knapptryck. I Live Beyond Live 
öppnar Mr Green dörren till sitt virtuella 
kasino, en takvåning i Los Angeles. I 
takvåningen välkomnas kunderna till 
flera olika bord med live dealers där 
de kan spela roulette och blackjack.

Med Bet Assist, Instant Tennis och Foot-
ball Combi Spin får du 15 000 anled-
ningar att satsa varje vecka. Sportboken 
uppgraderades under 2017 och innehåller 
unika, delvis egenutvecklade, funktioner 
för både proffsen och nybörjarna.

Bingo och One-Minute-Keno introdu- 
cerades 2017. De är mycket populära  
spel som riktar sig till en bred publik.  
Eftersom våra bingokunder spelar mot 
varandra finns bingo bara på våra större 
marknader.

Reel Thrill är ett helt nytt sätt att spela 
på spelautomater – egenutvecklat av 
Mr Green. Du tävlar i realtid mot andra 
spelare i en 15 minuter lång fartfylld tur-
nering där den med högst procentuell 
vinst vid avslutad turnering vinner.
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Mr Green är vår prisbelönta spelsajt som erbjuder våra kunder underhållning och 
avkoppling i en trygg och ansvarsfull miljö.

”Looking for entertainment,  
ask for Mr Green”

Idag har vi ett unikt erbjudande som stick-
er ut från konkurrensen. Under 2017 har 
vi jobbat med att bredda utbudet och läg-
ga till egenutvecklade produkter. Vi har 
lyckats skapa en egen profil som ökar un-
derhållningsvärdet och kundlojaliteten.

Under 2017 utvecklade vi tillsammans 
med spelbolaget NetEnt en helt ny live 

kasinoupplevelse. I februari 2018 drog 
vi upp ridån för Live Beyond Live, ett 
virtuellt 3-D kasino. Det främsta tekniska 
framsteget med Live Beyond Live är bak-
grundsmiljön av rörliga virtuella element. 
Andra tekniska funktioner som integrerats 
i produkten är flera olika bord, nya vink-
lar, förbättrad kvalitet på blackjackborden, 

realtidsinformation från de andra borden 
och bättre ljudkvalitet.

Vår vision är att vara med och forma 
den framtida onlinespelmarknaden. Där-
för är det viktigt för oss att ständigt utveck-
la vårt erbjudande för att fortsätta att vara 
i industrins framkant.

GREEN GAMING PREDIKTIVT VERKTYG

Njut av all underhållning som Mr Green erbjuder med 
vetskapen om att Green Gaming hjälper dig att hålla 
kontroll. Det tar bara ett ögonblick att registrera dig för 
Green Gaming-verktyget så är du sedan redo att börja spela. 

Din nya instrumentpanel kommer att visa all din spel-
aktivitet och ge en uppskattning av ditt spelande ur ett  
riskperspektiv. Vårt nya verktyg introducerades för kasino-
spelarna hösten 2017.

KASINO LIVE KASINO LIVE BEYOND LIVE SPORTBOK NUMMERSPEL TURNERINGAR REEL THRILL

Här kan du snurra dig till vinster i våra 
spännande spelautomater, spela för 
att träffa den högsta jackpotten, slå 
dealern genom att få blackjack eller 
chansa på ditt turnummer i roulette.

Vi erbjuder cirka 1 000 spel online 
varav ungefär 750 är tillgängliga för 
mobiler.

Här spelar du med riktiga dealers i 
Mr Greens egna spelmiljöer. Vi har  
tre leverantörer för våra live kasinon.  
Våra egna bord är de mest populära.

Live Beyond Live är en förhöjd 3-D 
live kasinoupplevelse som du når med 
ett knapptryck. I Live Beyond Live 
öppnar Mr Green dörren till sitt virtuella 
kasino, en takvåning i Los Angeles. I 
takvåningen välkomnas kunderna till 
flera olika bord med live dealers där 
de kan spela roulette och blackjack.

Med Bet Assist, Instant Tennis och Foot-
ball Combi Spin får du 15 000 anled-
ningar att satsa varje vecka. Sportboken 
uppgraderades under 2017 och innehåller 
unika, delvis egenutvecklade, funktioner 
för både proffsen och nybörjarna.

Bingo och One-Minute-Keno introdu- 
cerades 2017. De är mycket populära  
spel som riktar sig till en bred publik.  
Eftersom våra bingokunder spelar mot 
varandra finns bingo bara på våra större 
marknader.

Reel Thrill är ett helt nytt sätt att spela 
på spelautomater – egenutvecklat av 
Mr Green. Du tävlar i realtid mot andra 
spelare i en 15 minuter lång fartfylld tur-
nering där den med högst procentuell 
vinst vid avslutad turnering vinner.
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UTMÄRKELSER 
2017I februari 2018 utsågs Mr Green till 

Corporate Responsible Provider of the 
Year vid Global Gaming Awards och IGA 
Social Responsible Operator of the Year.

EGR NORDICS  
AWARDS 2017  

Nordic Operator  
of the Year

EGR NORDICS  
AWARDS 2017  

Marketing Campaign 
of the Year

IGA 2017  
Gaming Operator  

of the Year

EGR NORDICS  
AWARDS 2017  

Nordic Operator  
of the Year

EGR NORDICS  
AWARDS 2017  

Nordic Operator  
of the Year

EGR OPERATOR 
 INNOVATION  

AND MARKETING 
AWARDS 2017  
Personalized 

 Marketing Campaign 
of the Year

SBC AWARDS 
Socially Responsible 

Bookmaker  
of the Year

BEST CEO IN  
THE SUSTAINABLE  
GAMING INDUSTRY  
by CEO Magazine
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I februari 2018 slutfördes förvärvet av Evoke Gaming med spelsajterna 
Redbet, Vinnarum casino, Bertil och MamaMia. Evoke Gaming passar bra 
in i vår affärsplan och strategi. Vi fortsätter vår strategi att ha ett fåtal, 
starka varumärken som fungerar globalt. Med Redbet och Mr Green har vi 
två starka varumärken riktade mot olika segment och vi ser stora möjlig-
heter när vi expanderar Redbet till våra befintliga marknader. Vinnarum 
casino, Bertil och MamaMia är lokalt starka varumärken som kommer att 
fortsätta att rikta sig till den nordiska marknaden.

2017 omsatte Evoke Gaming 100,5 Mkr.

Evoke Gaming med Redbet

Våren 2017 förvärvade 
vi Dansk Underholdning. 
Dansk Underholdning har 
en väl etablerad position  
på den danska spelmark-
naden och 2017 omsatte 
företaget 24,8 Mkr.

Förvärvet är ett led i vår 
strategi att expandera till 
nya geografiska marknader. 

Dansk Underholdning har 
flera väl etablerade varu-
märken som BingoSjov och 
BingoSlottet.

Bingo online omfattas  
från och med 2018 av den 
danska spelregleringen.

Vi betalade förvärvet 
kontant och Dansk Under-
holdning bidrog positivt till 
både vår vinst per aktie och 
operativa kassaflöde 2017. 

Dansk Underholdning

10-ÅRSJUBILEUM!
Under 2018 blir det extra festligt  

hos Mr Green. Spelsajten Mr Green  
firar tioårsjubileum!

Ingen kund kommer att missa vår 
födelsedagsfest. Vi kommer ha ett 
kampanjkoncept under hela året 

och förstås använda den speciella 
tioårsikonen.

Den officiella födelsedagen är 8 augusti 
– på dagen precis tio år sedan Mr Green 

lanserades.
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Under 2017 har vi haft fokus på två saker: att lyckas med vår turnaround  
och Green Gaming, en av våra viktigaste förtroendefrågor.

Tillväxt och Green Gaming i fokus

I november 2016 presenterade vi våra 
finansiella mål för aktiemarknaden. Då 
hade vi bakom oss flera kvartal med svag 
tillväxt och två kvartal med negativt rörelse- 
resultat. Därför var det viktigaste för  
oss under 2017 att leverera på vår affärs-
strategi och de finansiella målen. Om vi 
kunde göra det, då skulle vi säkerställa  
vår turnaround. Det lyckades vi med och 
aktiemarknaden visade oss förtroende  
under 2017 när aktiekursen steg med  
73,9 procent.

Green Gaming är en av grundstenarna  
i vår affärsstrategi. För att skapa en lång-
siktigt lönsam affär måste våra kunder 
känna att vi erbjuder dem inte bara en 
underhållande utan också en trygg och 
säker miljö. Ett av våra prioriterade mål 
under 2017 var därför att utveckla och 
introducera ett bra Green Gaming-verktyg 
för våra kunder. Vi är först i industrin med 
vårt Green Gaming-verktyg som ger våra 
kunder unika möjligheter att ta kontroll 
över sitt spelande.

I vår väsentlighetsanalys 2016 slog vi 
också fast att ett viktigt mål är att leva upp 
till de lagar och regelverk som vår industri 
omfattas av. Vi har policyer, interna ruti-
ner och kontroller för att säkerställa vår 
regelefterlevnad. Under 2017 har vi inga 
bekräftade regelbrott och inga böter eller 
sanktioner för bristande regelefterlevnad 
har utgått. 

Vi har en intern visselblåsarfunktion 
där anställda anonymt kan rapportera  
avvikelser från våra regler. Under 2017  
inkom inga avvikelser via visselblåsar- 
funktionen. 

INGA KUNDER FRÅN  
OTILLÅTNA WEBBPLATSER
Marknadsföring är en central del av vår 
verksamhet där regelefterlevnad också 
är viktigt för att säkerställa förtroendet 
från kunder och andra intressenter. 2017 
fortsatte vi arbetet med att säkerställa att 
affiliates inte rekryterar nya kunder från 
webbplatser som vi inte tillåter. Affiliates 

som rekryterar från icke tillåtna webbplat-
ser får inte betalt av oss. Vi har också skärpt 
våra interna rutiner kring kontrollerna av 
affiliates vilket lett till att antalet affiliates 
vi arbetar med har minskat. 

Vi har haft ett fall hos RO (Reklamom-
budsmannen) i Sverige 2017. Fallet gäll-
de en kvinna som vunnit jackpottvinster 
två gånger hos oss. RO konstaterade att 
kvinnan finns och att hon vunnit de två 
jackpottvinsterna. Däremot ansåg RO att 
vi i vår marknadsföring borde ha lyft fram 
hur stor sannolikheten är för att vinna en 
jackpottvinst.

MOTIVERADE MEDARBETARE
Tack vare fantastiska insatser från våra 
medarbetare kunde vi leverera på vår 
affärsstrategi och lyckas med vår turn-
around. Arbetet har tidvis varit pressat 
med starkt fokus på att hålla utlovade leve-
ransdatum för olika projekt. Omorganisa-
tioner har skett på Malta och i teknik- 
organisationen i Stockholm för att skapa 
smidigare processer med kortare besluts- 
vägar och möjliggöra utrymme för nya 
innovativa projekt. 

Andelen medarbetare som anser att 
Mr Green är en mycket bra arbetsplats har 
sjunkit något under året, delvis till följd 
av det starka fokuset på turnarounden. 
Däremot har andelen medarbetare som 
anser att de får möjlighet att vidareutbil-
da sig ökat. Under året har våra anställda 
och även styrelsen deltagit i utbildning-
ar om Green Gaming och motverkan av 
penningtvätt. Cheferna har också gått ett 
ledarskapsprogram med fokus på bland 
annat kultur och värderingar.

På miljöområdet har vi valt att engagera 
oss i arbetet för ett renare hav runt Malta. 

Våra medarbetare och studenter från 
University of York har städat vattnen runt Malta 
och samlat in data om Medelhavets tillstånd. 
Studien kommer att ge kunskaper om var 
skräpet samlas och hur det påverkar dessa 
platser.
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VÅRA HÅLLBARHETSMÅL 2017
Under 2016 analyserade vi vår värdekedja för att identifiera och ar-
beta med de mest väsentliga miljömässiga, sociala och ekonomiska 
frågorna. I väsentlighetsanalysen vägde vi samman de områden vi 

bedömde som strategiskt viktiga och de frågor som våra intressen-
ter ansåg som viktigast. Därefter kopplade vi mål till våra utvalda 
hållbarhetsområden.

Vi är, precis som många malteser, oroade 
över ökningen av plaster i Medel havet. 
Under sommaren 2017 har Master- 
studenter inom marin miljökontroll från 
brittiska University of York och våra med-
arbetare städat stränderna och vattnen 

runt Malta. Samtidigt har de samlat in 
data om havets tillstånd i en akademisk 
studie kring havsmiljö och plast. 

Vad beträffar Mr Greens påverkan på 
miljön är den begränsad eftersom vår 
verksamhet sker online. Våra flygresor 

mellan Stockholm och Malta har dock  
en betydande miljöpåverkan. Vi har där-
för en uttalad ambition att hålla nere  
flygresorna genom att använda digital  
teknik som videokonferenser och web- 
baserade verktyg. 

HÅLLBARHETS-
OMRÅDE ÖVERGRIPANDE MÅL MÅL UTFALL 2016 UTFALL 2017

Gröna affärer

Långsiktig lönsamhet Se sidan 38 Se sidan 38 Se sidan 38

Regelefterlevnad
Inga bekräftade fall av 
regelbrott

Inga bekräftade fall av 
regelbrott

Inga bekräftade fall av 
regelbrott

Hög kundnöjdhet Tillväxt i antal kunder
Antalet aktiva kunder 
ökade 31,9 procent 

Antalet aktiva kunder 
ökade 24,6 procent

Green Gaming Ansvarsfullt spelande

Leva upp till europeiska 
CEN-standarden vad gäller 
spelansvar

Ja Ja

Säkerställa att affiliates inte 
rekryterar från webbplatser  
som inte tillåtits av Mr Green

Under senare delen 
av året utgick inga 
ersättningar till affiliates 
som rekryterat kunder 
från webbplatser som 
inte tillåtits av Mr Green

Under året har inga 
ersättningar utgått 
till affiliates som 
rekryterat kunder från 
webbplatser som inte 
tillåtits av Mr Green

Inga brott mot marknads-
föringsregler eller själv-
reglering

Ett konstaterat fall Ett konstaterat fall

Kunderna ska förknippa oss 
med Green Gaming

(Ingen mätning 2016) (Ingen mätning 2017)

Att vara den ledande aktören 
inom Green Gaming

(Ingen mätning 2016)

Green Gaming 
prediktivt verktyg 
introducerat och vi 
mottog flera betydande 
branschutmärkelser för 
vårt arbete med Green 
Gaming

Grön anställning

Rättvisa anställningsvillkor
Medarbetarna ska anse att 
Mr Green är en mycket bra 
arbetsplats. 

75 procent 72 procent

Utbildning för 
medarbetare

Medarbetarna ska anse att  
de får möjlighet att vidare-
utbilda sig. 

51 procent 56 procent

Grön miljö
Minska bolagets negativa 
påverkan på miljön

Inget mål satt – –
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Vår industri är så ny att inte alla länder hunnit anpassa sin lagstiftning.  
Vi efterlyser att fler länder reglerar sin lagstiftning för onlinespel.  

Det ger alla spelbolagen lika villkor och ökar transparensen.

Vi gillar tydliga spelregler

Internet innebar en stor förändring för 
spelmarknaden. Före internet var allt spel 
landbaserat. Den som ville spela fick söka 
upp kasinon, köpa lotter i den lokala bu-
tiken eller gå till pizzerian på hörnet med 
slotmaskiner. I många länder drevs spel 
och lotterier av lokala statliga eller privata 
monopol.

Med internet försvann nationsgränser-
na och de lokala monopolen mötte kon-
kurrens i cyberrymden. Några länder har 
hunnit ta tag i sin lagstiftning, andra är i 
startgroparna för nya lokala regleringar.

Vi tycker det är bra när länder reglerar 
sina spelmarknader lokalt. Regleringarna 
innebär oftast att ett licenssystem införs 
liksom lokala spelskatter. Med lokala licen-
ser ökar kontrollen över spelbolagen och 

länderna inför oftast också krav på olika 
Green Gaming-verktyg. Det blir en trygga-
re miljö för kunderna och transparensen 
ökar. Spelskatterna blir ett viktigt bidrag 
till finansieringen av välfärden.

Licenssystem ger tydliga och lika regler  
för alla. Dessutom öppnas marknadsförings-
kanaler för oss som annars inte är tillgäng-
liga, till exempel Facebook, Google Ads, 
nationella tevekanaler samt sponsring av 
idrott och kultur.

Den viktigaste framgångsfaktorn för 
länder som inför lokala regleringar är 
storleken på spelskatten. Höga skatte-
satser tenderar att öka risken för en svart 
marknad med aktörer som inte har licen-
ser och kan övervakas. Erfarenheten visar 
att spelskatten bör ligga på 15–20 pro-

cent för att minimera risken för en stor 
svart marknad. 

Det är självklart för oss att inte verka på 
lokalt reglerade marknader där vi saknar 
licens eller i länder där onlinespel är för-
bjudet. Vi följer också lokala riktlinjer för 
hur exempelvis spelsajter får marknads-
föra sig under tiden ett land regleras. En 
sådan process pågår i Nederländerna där 
myndigheterna i väntan på den lokala lag-
stiftningen uttalat regler för hur spelsaj-
terna får marknadsföra sig. 

För att driva frågan om lokala regle-
ringar är vi medlemmar i och deltar aktivt 
i lokala intresseorganisationer för online-
spelbolag, bland annat i Sverige, Tyskland 
och Österrike.

Malta är ett viktigt EU-land för vår industri. Vårt 
dotterbolag Mr Green Ltd är baserat på Malta 
och reglerat av den maltesiska spelmyndighe-
ten. Genom vår maltesiska licens kan vi erbjuda 
och marknadsföra spel inom EU och EES (det 
europeiska ekonomiska samarbetsområdet) utom 
i länder som har lokala licenser. Många av våra 
konkurrenter har samma upplägg. 

Inom EU gäller den grundläggande principen 
att det inte får finnas restriktioner som påverkar 
rätten att etablera sig och rätten att tillhanda-
hålla och marknadsföra tjänster. Medlemsstater 
kan införa restriktioner som berättigas av ett 
överordnat allmänintresse, till exempel att skydda 
konsumenter mot spelberoende. Sådana restrik-
tioner måste bland annat vara proportionerliga 
och icke-diskriminerande för att inte bryta mot 
EU:s grundläggande princip. 

Trots detta har ett antal medlemsstater, bland 
 annat Sverige och Österrike, kvar ett monopol 
eller en monopolliknande situation. EU-domstolen 
har i en rad domar konstaterat att många av de 
statliga restriktioner som råder på spelmarknaden 
inom EU principiellt betraktas som en inskränk-
ning i den fria rörligheten. 

Vår rätt att verka i EU

Österrike är en viktig marknad för oss. Mr Green 
är ett av landets tre mest välkända onlinekasinon 
och vi har en god lönsamhet där.

Österrike har en monopolliknande situation och 
vi verkar där genom vår maltesiska licens. Den 
öster rikiska skattemyndigheten anser att utländ-
ska spelbolag ska betala spelskatt i Österrike.  
Vi, och flera av våra konkurrenter, bestrider 
skattskyldigheten för spelskatt med hänvisning 
till bland annat Österrikes konstitution och 
EU-lagstiftningen. Vi driver en överklagande-
process i Österrike som passerat första instans 
där vi som förväntat förlorade. Det beslutet är 
överklagat.

Som en försiktighetsåtgärd har vi löpande re-
serverat för spelskatten i resultaträkningen. Om 
vi skulle förlora tvisten räknar vi med att kunna 
tillämpa en avbetalningsplan på två år och betala 
över kassaflödet. Om vi vinner finns flera scena-
rier, till exempel att skattesatsen blir lägre än den 
vi reserverat för.

Vi håller löpande våra aktieägare uppdaterade 
om den österrikiska processen.

Mr Green i Österrike
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❯   Norden: Danmark, Finland, Norge och Sverige

❯   Västeuropa: Irland, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och Tyskland

❯   Central-, Öst- och Sydeuropa: Italien, Malta och Österrike

❯   Övriga världen: Små intäkter från många länder

Vi finns på tolv marknader

Marknader där Mr Green har spellicens

Marknader där Mr Green betalar eller reserverar för 
spelskatter samt moms men saknar licens

Marknader som kommer regleras lokalt där Mr Green 
betalar spelskatter eller moms men saknar licens

Danmark

Malta

Nederländerna

Sverige

Österrike

Tyskland

Storbritannien
Irland (sportbokslicens)

Italien
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Starka varumärken som kunderna känner igen och tycker om är viktigt för oss.  
Det förbättrar kundlojaliteten och gör vår kundkommunikation mer effektiv. 

Våra varumärken 
vår viktigaste tillgång

Våra två globala varumärken är Mr Green 
och Redbet som vi förvärvade i februari 
2018. Mr Green är väletablerat i Europa 
och Redbet har en god position i framför 
allt Sverige och Storbritannien. Mr Green 
har en stark kasinoprofil och Redbet är ett 
utpräglat sportboksnamn som vi kan nå 
en mer bettingfokuserad målgrupp med. 
De kompletterar varandra väl och är våra 
tyngsta varumärkestillgångar. Under 2018 
ska vi fortsätta vår geografiska expansion 
och lansera Mr Green och Redbet på fler 
marknader. Redbet ska dessutom lanseras 
på alla våra befintliga marknader. 

Vi har också en handfull lokala varu-
märken som till exempel Bertil, MamaMia 
och BingoSlottet. De har hittat sina lokala 
nischer där de kan fortsätta att växa och 
skapa värde. 

Det är självklart för oss att inte verka på 
lokalt reglerade marknader där vi saknar 
licens eller i länder där onlinespel är för-

bjudet. Vi följer också lokala riktlinjer för 
hur exempelvis spelsajter får marknads-
föra sig under tiden ett land regleras. En 
sådan process pågår i Nederländerna där 
myndigheterna i väntan på den lokala lag-
stiftningen uttalat regler för hur spelsaj-
terna får marknadsföra sig. 

För att driva frågan om lokala regle-
ringar är vi medlemmar i och deltar aktivt 
i lokala intresseorganisationer för online-
spelbolag, bland annat i Sverige, Tyskland 
och Österrike.

DIGITALISERING
Under det senaste året har våra marknads-
förare fokuserat på att bli allt mer digitala 
och datastyrda. Det har de lyckats väl med. 
Vi har blivit mindre beroende av traditio-
nella mediekanaler som teve och använ-
der i högre utsträckning digitala kanaler. 
Sverige är ett bra exempel på det. Under 
2017 hade vi en god tillväxt i Sverige och 

VI FÅR UT MER AV VARJE KRONA I MARKNADSFÖRING
Vi mäter vår marknadseffektivitet regelbundet. Den visar intäkts
ökningen i relation till marknadsföringskostnaden. Det är tydligt 
att vi under 2017 fått ut högre intäkter per marknadsföringskrona. 

Kv 1, 2016 Kv 2, 2016 Kv 3, 2016 Kv 4, 2016 Kv 1, 2017 Kv 2, 2017 Kv 3, 2017 Kv 4, 2017
10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

30,2

20,5

33,1

68,3

57,6 58,5

82,8

68,7

VÅRA KUNDERS SPELMÖNSTER
Våra kunder spelar på kvällarna, 
efter jobbet, som  avkoppling och 
underhållning.

Kl 20 är våra  
kunders aktivitet  

som högst

där lade vi 85 procent av marknadsförings-
kostnaderna på digitala medier. Det är 
genom smarta digitala kampanjer vi växer 
i Sverige, inte genom tevereklam.

Vår kundkommunikation är bara effektiv 
om den är relevant. Den digitala kommu-
nikationen ger oss bra data för vår analys av 
vilka budskap och kanaler som är effektiva. 
På så sätt utökar vi hela tiden vår kunskap 
om vad som är relevant för kunden.

Få varumärken, digitalt tänk och rele-
vant kundkommunikation i kombination 
med ett unikt produkterbjudande och bra 
interna processer har gjort vår kundkom-
munikation allt mer effektiv. Under 2017 
har vi fått ut mer per investerad mark-
nadsföringskrona än vad vi fick 2016.

HÖG ETIK
Förtroende är vår viktigaste hållbarhetsfrå-
ga vilket präglar vår kundkommunikation. 
Därför ska vi vara tydliga och ärliga när vi 

 

MARKNADSFÖRING

1Timme

Aktiva spelare 
per timme

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 2418
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Succé för innovativ 
fruktstund
Fem-om-dagen var inspirationen när marknadsteamet 
på Malta skapade en av årets kundsuccéer – Fruit Spin.

Marknadsteamet tyckte att det var dags att göra något 
nytt av den traditionella spelautomaten. Lorna, Jill, 
Alexe, Jon, Ludvig och Corina samlades och började 
tänka fritt. De bestämde sig för att starta med att frä-
scha upp designen på frukterna och koppla kundkom-
munikationen till något många känner igen. Det blev 
fem-om-dagen och eftermiddagsfrukten.

Så skapade de temat på ”Fem-frukt-spin” per dag 
och gjorde filmer med levande frukter i olika miljöer. 
Självklart tänkte de digitala kanaler. Av alla e-postmed-
delanden som skickades under kampanjen öppnades 
46 procent – en imponerande siffra för massutskick. Av 
de som öppnade meddelandet klickade sig 47 procent 
vidare till den aktuella sidan. Det är hela 597 procent 
bättre än branschsnittet för massutskick. 

Och kunderna gillade vad de såg. Sju dagar efter att 
kampanjen lanserats ökade antalet nya deponerande 
kunder från Fruit Spin med en bra bit över tio procent. 
Innovation och kreativitet i kombination med digitalt 
kunnande är grunden till succén för Mr Greens Fruit 
Spin-kampanj.

Lorna, Jill, Alexe, Jon, Ludvig och Corina skapade Mr Greens Fruit 

Spin, en av våra mest framgångsrika kampanjer under 2017.

LIVET MED MR GREEN

 Ù  Få, väl valda varumärken

 Ù  Mycket digital media

 Ù  Personlig, relevant 
 kommunikation

 Ù  Unika produkter – högt 
underhållningsvärde

 Ù  Bra interna processer

 Ù Innehåller virala element

Därför är vår 
marknadsföring 
effektiv

kommunicerar. Under 2017 har vi fortsatt 
med att ha fokus på våra affiliates och vår 
”no-excuse”-policy. Policyn innebär att 
ingen ersättning utgår för kunder som re-
kryterats från webbplatser som vi inte till-
låter. Konsekvensen är att antalet affiliates 
som vi arbetar med har fortsatt att minska 
under 2017.

I vår kundkommunikation följer vi 
lokala marknadsföringslagar, branschre-
kommendationer och de regler och krav 
som följer av våra spellicenser. I Sverige 
följer vi, utöver lagar och regler, även  
Reklamombudsmannens riktlinjer om  
att upplysa om den nationella stödlinjen 
för spelberoende och anhöriga på  
www.stodlinjen.se.
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Vi är ett 100 procent digitalt företag.  
Därför måste vi älska och brinna för teknik.

Digital teknik är vår ryggrad

Mr Green är ett eldorado för  tekniknördar. 
Varje dag ska problem och utmaningar 
hanteras. Våra tekniker ska hantera vår 
egen så kallade front-end – det kunderna 
ser på sin telefon, surfplattor eller dator 
– och tusentals andra applikationer som 
spel från olika spelleverantörer och betal-
ningslösningar. Dessutom ska front-end 
fungera för flera operativsystem och an-
passas efter den skärm kunden spelar på. 
Systemet ska också hantera stora mängder 
data om betalningsflöden och bonusar. 
Som extra komplexitet har vi lagt till vårt 
Green Gaming-verktyg som hanterar kun-
dernas spelmönster och ge oss informa-
tion om förhöjda riskbeteenden.

STORA MÄNGDER DATA
Det är enorma mängder data som han-
teras i våra system varje dag. Under 2017 
lade våra kunder 2,4 miljarder bet hos oss 
– på kasino, sportbok och nummerspel.  

Vi hanterade också vinstutbetalningar  
på totalt 3,4 miljarder kronor och delade 
ut 53 miljoner i olika bonusar som till  
exempel freespins. 

Vi hanterar stora mängder persondata 
och misstag skulle allvarligt kunna ska-
da förtroendet för oss. Vi har därför en 
särskild avdelning som arbetar med sä-
kerhetsfrågor. De ska bland annat säker-
ställa att vi har ett relevant skydd mot till 
exempel hackerattacker, intrångsförsök 
och virus. Vi har en speciell Incident Ma-
nager som arbetar med Root Cause Ana-
lysis och utvärderar avvikelser, övervak-
ning och incidenthantering. Under året 
har styrelsen tillsatt en informationssä-
kerhets- och riskkommitté som granskar 
och hanterar affärsrisker och ska fortsät-
ta utveckla informationssäkerheten. Vi 
har också vinnlagt oss om att i tid anpas-
sa oss till EU:s nya dataskyddsförordning 
GDPR som börjar gälla i maj 2018.

TEKNISK INNOVATION
Den tekniska utvecklingen går så klart 
rasande fort också för oss och vår bransch. 
Teknikplattformen kommer att vara under 
ständig utveckling. Under den närmaste 
tiden ska vi att investera i vår front-end för 
att det ska bli enklare att  introducera nya 
spel och vi kan bli mer effektiva. Ett annat 
viktigt utvecklingsområde är nedladdnings-
tiderna som vi ska förkorta för att förbättra 
kundupplevelsen. 

Under 2018 kommer våra tekniker 
också fokusera på att integrera Evoke 
 Gaming. Vi ska ta det bästa från deras 
system och det bästa från vårt och lägga 
ihop till en kraftfull teknikplattform. 
Dessutom ska vi expandera geografiskt, 
så våra tekniker kommer att möta nya ut-
maningar när vi ska lägga till nya länder 
i vår teknikplattform. Därför kommer 
innovation att vara ett ledord för oss 
även 2018.

Vår plattformsstruktur

Den tekniska strukturen bakom en spelsajt är komplex samtidigt som säkerhetskraven är mycket höga.  
För våra kunder är det viktigaste att front-end är lättnavigerad och snabb. 

SPELLEVERANTÖRER

YTTERLIGARE SPELLEVERANTÖRER SOM ÄR ANPASSADE TILL  

OLIKA MARKNADER OCH PRODUKTER

EVENTHUB DATALAGRING

PLAY’N’GO

MICROGAMING

NetEnt

EVOLUTION GAMING

VÅRA KUNDER

FRONT-END

MIDDLEWARE

PLATTFORM FÖR

BOKFÖRING AV 

KUNDER OCH

TRANSAKTIONER, 

LEVERERAS  

AV NYX

INNEHÅLL SOM 

SPEL, OLIKA 

SPRÅKVERSIONER 

OCH INNEHÅLL 

SOM ÄR ANPASSAT 

TILL LOKALA 

REGLERINGAR 

REALTIDSSYSTEM 

SOM MÖJLIGGÖR 

DYNAMISKA 

BONUSAR OCH 

TURNERINGAR

WEBB IOS ANDROID

YTTERLIGARE BETALNINGSFÖRMEDLARE SOM ÄR ANPASSADE TILL 

OLIKA MARKNADER OCH PRODUKTER

MASTERCARD

VISA

MJUKVARA FRÅN TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

GREEN GAMING CRM

BETALNINGSFÖRMEDLARE
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Fyra arbetsår för att  
ta klivet över sundet
Den 27 december lyfte Mr Green på hatten för  
Danmark och välkomnade våra första danska kunder. 
Det hade tagit oss totalt fyra arbetsår för att få  
tekniken och alla systemen på plats.

Ett av de största projekten under 2017 var introduktio-
nen av Mr Green i Danmark. Ett första steg var förvärvet 
av Dansk Underholdning som bland annat gav oss lokal 
marknadskännedom. Ett tjugotal medarbetare från både 
Stockholm och Malta var engagerade i projektet. De fles-
ta funktioner var representerade i projektet: affärsutveck-
ling, produkt, teknik och marknad. Det krävdes 6 000 
timmar eller nära fyra arbetsår hos oss innan vi kunde 
trycka på knappen för mrgreen.dk. 

Projektteamet arbetade nära den danska spelmyndig-
heten för att säkerställa att vi efterlevde alla krav för 
att få en licens. Många andra centrala leverantörer som 
spelbolag och betalningsförmedlare var också med för 
att få allt på plats. Projektets största tekniska utma-
ning var att få Green Gaming-verktyget att fungera bra 
samtidigt som det skulle integreras med den danska 
databasen för självavstängning.

”Det var det entusiastiska teamarbetet som gjorde  
att vi gick i land med projektet inom utsatt tid”, säger 
Peter Edenberg som var teknisk projektledare. ”Tydliga 
planer, agil implementering och kreativt tänkande hjälpte 
också till.”

LIVET MED MR GREEN

 

3,4
miljarder kr i vinst-

utbetalningar

 

820
 tusen deltagare  

i Reel Thrill

 

53
miljoner  
bonusar

4,6
miljoner  

speldagar

2,4
miljarder  

bets 

Therese, Karl-Oskar, Kalle, Peter och Viktor var några av de 

personer som jobbade med att få igång Mr Green i Danmark. Här 

på nya kontoret i Epicenter i Stockholm.

ÅRSREDOVISNING 2017 • MR GREEN & CO AB 33



Vi vill ge våra kunder total kontroll över sin spelupplevelse.  
Spela inte för mer än du har råd genom att sätta dina egna regler och gränser. 

Det ska vara tryggt att spela hos oss.

Ta kontroll med Green Gaming

Hösten 2017 lanserade vi vårt Green Ga-
ming prediktiva verktyg för kasinospelare. 
Vi är stolta över att vara först i branschen 
med vårt Green Gaming-verktyg. 

Verktyget ger våra kunder unika möjlig-
heter att få insikter om sitt riskbeteende. 
Samtidigt har vi en funktion för att hålla 
koll på att det sunda spelandet inte över-
går i något osunt.

Verktyget analyserar kundens faktiska 
beteende och kombinerar det med kun-
dens egen bild av sitt spelande. Analysen 
baseras på risk, intensitet, förändring och 
volym. På så sätt får kunderna individuell 
information om sitt spelande och en möj-
lighet att förstå om det går för fort. 

INGET SÄLJ TILL HÖGRISKKUNDER
Vi i vår tur anpassar våra erbjudanden  
och kommunikationen till den individu-
ella kundens riskbeteende. Kunder som 
uppvisar ett förhöjt riskbeteende kan ex-
empelvis uppmanas att sätta olika gränser  
för sitt spelande eller att avstå från att  
spela under en tid. Vi avstår också från  
att rikta erbjudanden till kunder med 
högt riskbeteende.

Verktyget har utvecklats tillsammans 
ned Sustainable Interaction och Sebastian 
Gassner. Sustainable Interaction är baserat 
i Lund och är ledande inom självhjälps-
program och diagnostiska verktyg inom 
ansvarsfullt spelande och psykosocial  
hälsa. Sebastian Gassner är expert på  
spelansvarsteknisk utveckling.

Under 2018 går vi vidare med att ut-
veckla vårt verktyg. Då ska vi bland annat 
introducera ett Green Gaming-verktyg  
för våra sportbokskunder.

GREEN GAMING FORUM
Vi vill också att fler i industrin ska göra 
som vi. Tillsammans måste vi öka förtro-
endet för vår industri och det gör vi om 
vi visar att vi tar ansvar för våra kunder. 
Därför kommer vi att dela med oss av våra 
erfarenheter av vårt Green Gaming- 

verktyg. Vi har under 2018 startat en  
webbaserad seminarieserie under namnet 
Green Gaming Forum där vi bjuder in till 
dialoger om Green Gaming. Forumet är 
öppet för alla och leds av en oberoende 
moderator. 

Vi har också anlitat doktor Richard  
Wood för att utvärdera verktyget. Richard 
Wood är psykolog och verksam i Kanada 
med spelbeteenden som specialitet.

Under 2018 hoppas vi kunna dra slut-
satser om hur effektivt Green Gaming- 
verktyget är och hur det påverkat såväl 
våra kunder som vår kommunikation med 
dem när det gäller deras riskbeteenden.

VÅR GREEN GAMING-ORGANISATION
Green Gaming är ett tankesätt, en kultur 
som omfattar alla medarbetare – från sty-
relsen till kundtjänst, teknikutveckling, 
marknadsföring etc. Därför omfattar våra 
företagsvärderingar Green Gaming och 
Green Gaming är en hörnsten i vår strate-
gi. För att etablera värderingarna går alla 
våra medarbetare obligatoriska utbild-
ningar i Green Gaming.

 Inom kundtjänst och på marknadsav-
delningen är verktyget en integrerad, cen-
tral del av det dagliga arbetet. 

Tre personer arbetar heltid med  
produkten. En person är dedikerad åt  
det långsiktigt strategiska Green Gaming- 
arbetet. Vi har också konsulter som är 
med och driver utvecklingen av verktyget 
liksom det strategiska arbetet.

Hur påverkas  
vår affär?
Tusentals kunder har redan 
använt vårt Green Gaming-
verktyg. De kunder som 
spelar mest är också de 
som använder verktyget 
mest. 

För oss är Green Gaming 
en sund och långsiktigt 
hållbar affär. Vi vet att 
de kunder som utvecklar 
riskbeteenden spelar för 
mycket pengar under kort 
tid. Sedan är de brända 
och överger oss. Det är 
en bättre affär för oss att 
ha kunder som spelar för 
mindre pengar under längre 
tid. Då vet vi att de spelar 
hos oss därför att det är 
underhållande och de 
känner sig trygga.
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Vårt prediktiva verktyg för Green Gaming

1

3

2

4

ANSLUT DIG

 Ù  Tydliga villkor

 Ù Kunderna ansluter sig frivilligt

 Ù  Hög persondatasäkerhet

PREDIKTIVA MOTORN

 Ù  Byggt av Sustainable Interaction 2017

 Ù  Analysen baseras på: risk, intensitet, 
 förändringar och volym

 Ù  Alla delar baseras på robusta och 
 välkända erfarenheter

SJÄLVTEST

 Ù  15 basfrågor

 Ù  Kunderna uppmanas göra  
självutvärderingen regelbundet

 Ù  På det lokala språket

KONTROLLPANELEN

 Ù  Data från självtestet och prediktiva  
verktyget analyseras tillsammans

 Ù  Den kombinerade datan rankar risken 1–100

 Ù  Analysen uppdateras varannan vecka

 Ù  Rekommenderade aktiviteter presenteras  
för att minska kundens risknivå
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VI har skrivit under FN:s Global Compact och har därmed förbundit  
oss att bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål kan nås.  

Genom vår affärsstrategi jobbar vi primärt för tre av målen.

Vi jobbar för FN:s  
globala hållbarhetsmål 

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 
Agenda 2030 för hållbar utveckling med 17 globala mål. Agenda 2030 tydliggör 
att hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och att alla tre 
dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, miljömässiga och sociala 
– måste samverka.

MÅL 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Mål tre är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och 
verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Genom vårt 
arbete för Green Gaming tar vi ansvar för och bidrar till målet om 
alla människors välbefinnande.

MÅL 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH  
EKONOMISK TILLVÄXT
Mål åtta är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständi-
ga arbetsvillkor för alla. Vi bidrar till målet genom att säkerställa 
bra arbetsvillkor, vara en attraktiv arbetsgivare och betala skatter.

MÅL 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för 
 hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga 
upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner 
på alla nivåer. Delmålen innebär bland annat att de olagliga 
finansiella flödena ska minska avsevärt till 2030 och att alla former 
av korruption och mutor ska väsentligt minska. Med vårt arbete 
kring Know-Your-Customer, penningtvätt och vår nolltolerans 
mot mutor bidrar vi till mål 16 och fredliga och inkluderande 
samhällen.
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Vårt resultat var rekordstarkt 2017. Vår strategi som vi började implementera 2016 
visade sin styrka under året.

Rekordresultat 2017

Intäkterna ökade med 28,9 procent till 
1 192,0 Mkr tack vare vår digitalt drivna 
kundkommunikation, ökat underhåll-
ningsvärde och ett nytt, unikt produktut-
bud. Vi differentierade oss under året ge-
nom att lansera ett prediktivt verktyg för 
Green Gaming, kasinoturneringarna Reel 
Thrill, en ny smart sportbok och nummer-
spel. Merparten av tillväxten kommer från 
kasinospel och live kasino.

Den organiska tillväxten i lokala valu-
tor var 26,3 procent. Valutakurseffekter 
bidrog med 0,8 procent och förvärv med 
1,7 procent.

Både kunddeponeringar och antalet 
aktiva kunder var rekordhöga under året. 
Kunddeponeringar ökade med 28,6 pro-
cent till 3 468,3 Mkr och antalet aktiva 
kunder med 24,6 procent till 297 667.

Den starkaste tillväxten hade vi i Väst-
europa där intäkterna ökade med 63,5 
procent till 489,3 Mkr. I Central-, Öst- 
och Sydeuropa steg intäkterna med 14,4 
procent till 285,7 Mkr med god tillväxt i 
Österrike. Utvecklingen i regionen påver-
kades negativt av att vi stängde sajterna 
i Polen och Tjeckien på grund av nya 
regleringar. I Norden ökade intäkterna 
med 10,2 procent till 390,3 Mkr till följd 
av tillväxt i Sverige och Finland samt vårt 
danska förvärv. I Övriga världen ökade in-
täkterna med 24,9 procent till 26,7 Mkr.

KOSTNADSKONTROLL
Vi har starkt fokus på kostnadskontroll 
och följer noga utvecklingen av kostnader-
na i relation till intäkterna. Vårt mål är att 
kostnaderna i relation till intäkterna ska 
minska över tid. 

Kostnad för sålda tjänster ökade med 22,7 
procent till 376,3 Mkr och minskade i rela-
tion till intäkterna med 1,6 procentenhe-
ter till 31,6 procent. Ökningen i absoluta 
tal hänför sig huvudsakligen till kostnader 
som relaterar till den starka tillväxten och 
ökade spelskatter till följd av god utveck-
ling på lokalt beskattade marknader.

Lokala spelskatter ingår i kostnad för 
sålda tjänster och ökade med 37,3 procent 
till 182,3 Mkr. Som andel av intäkterna 
steg spelskatter med 0,9 procentenheter 
till 15,3 procent av intäkterna. Merpar-
ten, eller 10,4 procent av intäkterna, var 
spelskatter i Österrike. Över tid förväntar 
vi oss att andelen spelskatter kommer att 
öka när fler länder reglerar sina markna-
der och inför lokal beskattning.

Marknadsföringskostnaderna ökade 
med 20,0 procent till 403,9 Mkr och mins-
kade med 2,5 procentenheter till 33,9 
procent av intäkterna. Minskningen beror 
på ökad användning av digital marknads-
föring, individanpassad kundkommunika-
tion och ökad effektivisering i marknads-
föringen.

Personalkostnaderna minskade också i 
relation till intäkterna med 2,1 procenten-
heter till 12,0 procent. I absoluta tal öka-
de personalkostnaderna med 9,8 procent 
till 143,6 Mkr.

Övriga rörelsekostnader ökade med 
40,6 procent till 162,8 Mkr och steg med 
1,2 procentenheter till 13,7 procent i re-
lation till intäkterna. Ökningen beror på 
högre konsultkostnader inom huvudsakli-
gen IT vilka hänför sig till det stora antalet 
produktlanseringar under 2017, komman-
de satsningar under 2018 och den ökade 

individanpassade kundkommunikationen 
samt förvärvskostnader.

Aktiverade utgifter ökade med 41,5 pro-
cent till 80,0 Mkr till följd av utveckling av 
teknikplattformen och nya produkter.

STARKT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET
EBITDA steg med 103 procent till 185,6 
Mkr och EBITDA-marginalen förbättrades 
med 5,7 procentenheter till 15,6 procent. 
Förbättringen beror främst på den starka 
intäktstillväxten och ökad effektivitet i 
marknadsföringen.

Avskrivningar ökade med 23,1 procent 
till 69,5 Mkr till följd av ökade immateriella 
tillgångar. 

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 
508 procent till 116,0 Mkr och EBIT-mar-
ginalen steg med 7,6 procentenheter till 
9,7 procent. 

Periodens resultat ökade med 230  
procent till 109,4 (33,1) Mkr, främst till 
följd av den starka intäktstillväxten och 
ökad effektivitet i marknadsföringen. 

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten var 328,5 Mkr. Kassaflödet från inves-
teringsverksamheten var –197,2 Mkr och 
avser förvärv samt utveckling av teknikplatt-
formen och övriga anläggningstillgångar. 
Under året förstärktes likvida medel med 
186,0 Mkr efter en riktad nyemission.

Koncernen har inga skulder till kre-
ditinstitut och likvida medel ökade med 
330,8 Mkr till 597,7 Mkr. Ökningen beror 
främst på den riktade nyemissionen och 
bra kassaflöde. 

FINANSIELLA MÅL OCH UTFALL

Medellång sikt 2018–2019 Lång sikt* Utfall 2017

Tillväxt Årlig tillväxt på 20% Bättre än online spelmarknaden 28,9%

Lönsamhet 20% EBITDA-marginal 15% EBITDA-marginal* 15,6%

Utdelning Upp till 50% av fritt kassaflöde Upp till 50% av fritt kassaflöde Förslag: 1,30 kr per aktie eller 40,4% av fritt kassaflöde

*  Under antagande om att 100% av intäkterna kommer från lokalt reglerade marknader med spelskatter. 
De finansiella målen inkluderar inte förvärvet av Evoke Gaming och därför kommer de finansiella målen att revideras under 2018.
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Mkr 2017 2016 Förändring, %

Intäkter 1 192,0 924,5 28,9

Kostnad för sålda tjänster –376,3 –306,7 22,7

Aktiverade utvecklingskostnader 80,0 56,5 41,5

Marknadsföring –403,9 –336,4 20,0

Personalkostnader –143,6 –130,8 9,8

Övriga rörelsekostnader –162,8 –115,8 40,6

EBITDA före poster av engångskaraktär 185,6 91,4 103

Poster av engångskaraktär – –15,8 –

EBITDA efter poster av engångskaraktär 185,6 75,6 146

Av- och nedskrivningar –69,5 –56,5 23,1

Rörelseresultat (EBIT) 116,0 19,1 508

Finansnetto –0,4 10,4* –

Resultat före skatt 115,6 29,4 293

Inkomstskatt –6,3 3,6 –

Årets resultat 109,4 33,1 230

*2016 påverkades finansnettot av en tilläggsköpeskilling relaterat till ett förvärv som justerats och medförde en finansiell intäkt om 10,2 Mkr. 

BRA KOSTNADSKONTROLL (Kostnader i relation till intäkter, %)

2017 2016 2015

Kostnad för sålda tjänster 31,6 33,2 25,1

Marknads föringskostnader 33,9 36,4 36,2

Personal kostnader 12,0 14,1 12,6

Övriga rörelsekostnader 13,7 12,5 15,0

Stabila kassaflöden
Operativt kassaflöde
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Bra geografisk spridning
Andel av totala intäkter

Västeuropa, 41 %

Central-, Öst- och Sydeuropa, 24 %

Norden, 33 %

Övriga världen, 2 %

Totalt eget kapital  
och skulder

  Övriga skulder

  Skatteskulder

  Reserv spelskatt 
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* Mr Green bestrider skattskyldighet i Österrike och driver, liksom flera
andra speloperatörer, en rättsprocess i landet. I avvaktan på det slutliga
juridiska utfallet har Mr Green valt försiktighetsprincipen och reserverar
löpande för ett antaget skattebelopp. Om Mr Green förlorar rättstvisten
förväntas en eventuell framtida betalning av avsättningen kunna ske
över en tid ur det löpande kassaflödet.
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Mr Green är ett snabbväxande onlinespelbolag med en tydlig hållbarhetsprofil. 
Företaget har starka varumärken i sin portfölj, ett unikt erbjudande och bra 

geografisk spridning. Lägg till det att företaget inte har några lån och ett stabilt 
kassaflöde så har du de tyngsta skälen till att investera i Mr Green.

Tio skäl att investera i Mr Green

Här är de tio viktigaste skälen till att investera 
i Mr Green:

1
STARKA VARUMÄRKEN

Vi har två starka varumärken i Mr Green och 
Redbet som kompletterar varandra väl och 
som är globalt gångbara. Mr Green är ett 
prisbelönt, ledande kasino varumärke med hög 
kännedom och Redbet har en stark position 
inom sportbokssegmentet.

2
GREEN GAMING

Vi vill ge våra kunder total kontroll över sin 
spelupplevelse. Våra kunder ska spela för att 
det är roligt. Vi vill inte att våra kunder spelar 
för mer än vad de har råd med. För att öka 
våra kunders trygghet har vi utvecklat vårt 
unika Green Gaming prediktiva verktyg.

3
STARK TILLVÄXT OCH  
FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 

Vi ska växa med 20 procent per år och uppnå 
en EBITDA-marginal på 20 procent 2019.* 
Under 2018 har vi fokus på fortsatt geografisk 
expansion och kostnadskontroll. Vår utdel-
ningspolicy säger att upp till 50 procent av 
det fria kassaflödet kan delas ut.

4
UNIKT ERBJUDANDE

Vi har ett unikt erbjudande med en smart 
sportbok, kasinoturneringar, nummerspel,  
attraktiva kasinospel och Green Gaming- 
verktyg. Dessutom har vi ett världsledande 
virtuellt live kasino-erbjudande som lansera-
des i februari 2018.

5
BRA GEOGRAFISK SPRIDNING OCH 
 VÄLETABLERAD POSITION 

Vi finns på tolv marknader och har en bra 
geografisk spridning. Vi har en väletablerad 
position på flera av marknaderna. När vi går 
in på nya geografiska marknader prioriterar vi 
sådana som är lokalt reglerade vilket gör vår 
affär mer hållbar.

6
PERSONLIG, DATADRIVEN 
 KUNDKOMMUNIKATION

Vi effektiviserar vår marknadsföring genom 
att digitalisera den. Samtidigt blir vi mer 
personliga i vår kundkommunikation och ökar 
kundlojaliteten. Det är genom smarta digitala 
verktyg vi fortsätter att växa, inte genom 
tevereklam. 

7
STARK BALANSRÄKNING OCH  
STABILT KASSAFLÖDE

Även efter förvärvet av Evoke Gaming och 
under antagandet om att vi kommer att behö-
va betala hela det reserverade skattebeloppet 
i Österrike har vi en stark kassaposition. Vi är 
skuldfria och har ett stabilt kassaflöde från en 
icke-cyklisk, starkt växande verksamhet.

8
TYDLIG FÖRVÄRVSSTRATEGI 

Vi vill vara med i konsolideringen av industrin 
och har en tydlig förvärvsstrategi. Vi kan över-
väga förvärv inom alla delar av värdekedjan 
men ett köp fordrar att priset ska vara rimligt 
och att vi kan räkna hem förvärvet snabbt. 

9
BEREDSKAP ATT VERKA PÅ  REGLERADE 
MARKNADER

Vi har de finansiella muskler och storleks-
fördelar som krävs för att verka på lokalt 
reglerade marknader. Vi har dessutom den 
organisation och kompetens som fordras för 
att möta regelkraven som följer av att verka 
på lokalt reglerade marknader.

10
FÖRSIKTIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
TILL ÖSTERRIKE

Vi har valt att förhålla oss försiktigt till skat-
tefrågan i Österrike. Vi tror att det bästa för 
våra aktieägare är att vi reserverar ett högt 
belopp för en eventuell skatt i Österrike. På så 
sätt minimerar vi risken för negativa överrask-
ningar när vi får ett slutligt domstolsbesked. 

*De finansiella målen inkluderar inte förvärvet av Evoke Gaming och därför 
kommer de finansiella målen att revideras under 2018.
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Under 2017 steg aktiekursen med 73,9 procent och den 2 januari 2018 tog  
Mr Green klivet in på Nasdaq Stockholms mid cap-lista.

Bra kursutveckling 2017

Mr Green noterades på Nasdaq Stockholms  
huvudlista den 30 november 2016. Den  
31 december 2017 hade företaget 5 783  
(4 387) aktieägare, en ökning med 31,8 
procent under året. 

KURSUTVECKLING 
Kursuppgången under 2017 på 73,9 pro-
cent kan jämföras med uppgången för 
Nasdaq Stockholms samtliga bolag på 6,4 
procent. Vårt börsvärde uppgick vid årets 
slut till över 2,2 miljarder kr.

Under året noterades den högsta stäng-
ningskursen den 6 november på 61,25 kr 
med ett börsvärde på 2,5 miljarder kr. Den 
lägsta stängningskursen noterades den 23 
januari på 29,10 kr med ett börsvärde på 
1,2 miljarder kr.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Den 14 juni 2017 genomförde bolaget 
en riktad nyemission om fem miljoner 
nya aktier genom ett så kallad accelererat 
book-building-förfarande. Nyemissionen 
genomfördes till ett pris om 39,00 kr per 
ny aktie och tillförde bolaget 195 Mkr före 
emissionskostnader. Emissionskostnaderna 
uppgick till 9,0 Mkr. Placeringen riktade 
sig till svenska och internationella institu-
tionella investerare, däribland Handels-
banken Fonder och Tredje AP-fonden. 
Mr Green har därmed ökat ägarspridning-
en och avser att använda likviden från den 
riktade nyemissionen till att finansiera och 
möjliggöra fortsatt expansion såväl orga-
niskt som genom förvärv.

Den riktade nyemissionen innebar att  
antalet aktier ökade med fem miljoner akti-
er till 40 849 413 aktier och aktiekapitalet 
ökade med 5 Mkr från 35 849 413 kronor 
till 40 849 413 kronor. Den riktade nyemis-
sionen innebar en aktieutspädning om cirka 
12,2 procent efter genomförd emission.

Samtliga aktier i Mr Green har en röst 
och lika rätt till utdelning.

LIKVIDITET
Under året har likviditeten i aktien ökat. 
Före den riktade nyemissionen uppgick 
den handlade volymen på Nasdaq Stock-
holm till i snitt 97 Mkr per dag med i  
snitt drygt 200 avslut. Efter den riktade ny-
emissionen uppgick den handlade  
volymen till i snitt 198 Mkr per dag  
med i snitt drygt 610 avslut (den riktade 
nyemissionen liksom en större transaktion 
den 8 november har exkluderats ur  
snittberäkningarna).

ÄGARNA
I samband med den riktade nyemis-
sionen i juni 2017 avyttrade sex större 
aktieägare en miljon aktier i bolaget. 
Samtliga dessa aktieägare har varit med 
och finansierat Mr Greens expansion 
allt sedan bolaget grundades 2007.

Den 8 november 2017 sålde fem 
storägare, däribland Henrik Bergquist, 
Mikael Pawlo och Fredrik Sidfalk, till-
sammans tre miljoner aktier till huvud-
sakligen svenska och internationella 

AKTIEDATA 2017 2016 2015

Antal aktier och röster 31 december 40 849 413 35 849 413 35 849 413

Börskurs 31 december 54,25 31,20 46,90

Börsvärde 31 december, Mkr 2 216,1 1 118,5 1 681,3

Årshögsta, kr 61,25 46,90 47,50

Årslägsta, kr 29,1 27,10 31,80

Resultat efter skatt per aktie, kr 2,75 0,92 –0,96

Operativt kassaflöde per aktie, kr 8,04 3,59 4,17

Överföring till aktieägarna  
(föreslagen för 2017) per aktie, kr

1,30 – –

Andel utdelad vinst, % 40,4 – –

Direktavkastning, % 2,4 – –

Eget kapital per aktie, kr 25,24 19,82 17,88

P/E-tal 31 december (beräknat på EBIT) 19,1 58,6 –

ÄGARSTRUKTUR 31 DECEMBER 2017

Antal aktier och röster Antal aktieägare Andel ägare, %

1–500 4 095 70,8

501–1 000 692 12,0

1 001–5 000 681 11,8

5 001–10 000 131 2,2

10 001–15 000 38 0,7

15 001–20 000 21 0,4

20 001– 125 2,1

Totalt 5 783 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB
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institutionella investerare via Carnegie 
och SEB. 

Under 2017 har ägandet i Mr Green 
breddats och antalet aktieägare har ökat 
från 4 387 till 5 783. De tio största ägarnas 
ägarandel minskade under 2017 med  
10,7 procentenheter till 55,1 procent  
av aktierna.

MR GREENS BÖRSHISTORIK 
Mr Green noterades på Nasdaq Stock-
holms huvudlista den 30 november 2016. 
Aktien handlas under kortnamnet MRG 
med ISIN-kod SE0006963682. Innan dess 
var Mr Green noterat på AktieTorget.  
Noteringen på AktieTorget skedde den  
28 juni 2013.

UTDELNINGSPOLICY
Mr Green har som mål att utdelning ska 
utbetalas och/eller att återköp av aktier 
ska genomföras av upp till 50 procent av 
koncernens fria kassaflöde såvida de likvi-
da medlen inte anses nödvändiga för att 
uppfylla bolagets strategi, framtida skatte-
inbetalningar eller för att säkra extra re-
server om förhållandena på kapitalmark-
naden så kräver.

För räkenskapsåret 2017 föreslår styrel-
sen att årsstämman beslutar om en överfö-

ring till aktieägarna om 1,30 kr per aktie 
motsvarande 53,1 Mkr för verksamhetsåret 
2017. Styrelsen har för avsikt att föreslå års-
stämman att överföringen till aktieägarna 
ska ske genom ett automatiskt inlösenpro-
gram. Det fullständiga förslaget kommer 
att presenteras i god tid före årsstämman.

För räkenskapsåret 2016 utgick ingen 
utdelning till följd av förvärvet i Danmark. 
För 2015 utgick ingen utdelning eftersom 
styrelsen ville accelerera investeringarna i 
verksamheten vilket bedömdes kunna ge 
en stor hävstång och hög tillväxt.

INVESTERARMÖTEN
Vi har under året genomfört ett stort 
antal investerarmöten i Stockholm och 
Göteborg liksom London och Helsingfors. 
Vi har också deltagit på träffar med bland 
annat Aktiespararna i Umeå och på Stora 
Aktiedagen i Stockholm. I Stockholm har 
vi också presenterat företaget på inves-
terarseminarium arrangerade av bland 
andra Carnegie, GP Bullhound, Nordea, 
Pareto och SEB.

MR GREENS 15 STÖRSTA AKTIE-
ÄGARE 31 DECEMBER 2017

Andel röster  
och kapital, %

Försäkringsaktiebolaget 
Avanza Pension

14,5

Henrik Bergquist 13,5

Svenska Handelsbanken  
Privat Banking

10,1

Clearstream Banking S.A. 3,9

Handelsbankens svenska 
småbolagsfond

2,6

Catella Bank S.A. 2,4

Handelsbanken Liv 2,2

Tredje AP-fonden 2,2

Consensus småbolag 1,9

Ålandsbanken i  
ägares ställe

1,8

Prioritet Capital AB 1,6

JPMEL – Stockholm branch 1,5

Tommy Trollborg 1,4

Guntis Brands 1,2

JP Morgan Securities 1,0

Övriga 38,2

Totalt 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB

Tabellen visar de största identifierade ägarna i ordning efter 
andel röster och kapital. Enskilt större aktieägare kan finnas 
förvaltarregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.

DE FEM STÖRSTA LÄNDERNA  
31 DECEMBER 2017

Andel röster och kapital, %

Sverige 61,5

Luxemburg 20,4

Storbritannien 6,4

USA 4,2

Schweiz 3,7

Totalt 96,1

Källa: Euroclear Sweden AB

ANALYTIKER SOM  
FÖLJER MR GREEN:

Carnegie Mikael Laséen

Pareto Securities Viktor Högberg

Redeye Kristoffer Lindström

SEB Mathias Lundberg
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Mr Green arbetar kontinuerligt i hela or-
ganisationen med bedömning, utvärde-
ring och hantering av de risker som kon-
cernen utsätts och kan komma att utsättas 
för. Vid riskbedömningen utvärderas 
sannolikheten för att en risk ska inträf-
fa och vilken påverkan effekten av risken 
skulle kunna få på koncernens verksam-
het, resultat, finansiella ställning eller 
förtroende. Riskhanteringen är indelad i 
de tre underkategorierna: riskbedömning, 
interna kontrollkrav samt självutvärdering 
och rapportering.

ORGANISATIONEN FÖR 
RISKHANTERING
Mr Greens styrelse bär det yttersta ansvaret 
för koncernens riskhantering. Risker som 
förknippas med den strategiska affärspla-
nen och större finansiella risker liksom all-
varliga förtroendefrågor bereds i koncern-
ledningen och beslutas av styrelsen.

Koncernledningen rapporterar regel-
bundet finansiella och mer omfattande 
verksamhetsrelaterade risker till styrelsen. 

Den operativa riskhanteringen styrs av ett 
antal policyer som bland annat rör IT och 
informationssäkerhet, finans, motverkan-
de av penningtvätt samt antikorruption 
liksom instruktioner som exempelvis kris- 
och beredskapsplaner. Riskhantering och 
riskkontroll är en viktig del i varje chefs 
ansvar och alla händelser som kan skada 
koncernens förtroende eller orsaka drifts-
störningar bevakas och aktiviteter vidtas 
för att minimera eller förebygga risken. 
Om det är möjligt överlåts risken på för-
säkringar eller via avtal.

Under 2017 har en internrevisor an-
ställts med placering på Malta. Internrevi-
sorn rapporterar till revisionsutskottet och 
granskar interna rutiner och processer 
liksom riskhantering och riskexponering. 
Vidare har en informationssäkerhets- och 
rikskommitté inrättats, vilken rapporterar 
till revisionsutskottet. Syftet med kommit-
tén är att granska och hantera affärsrisker 
samt ytterligare utveckla informationssä-
kerheten inom bolaget.  

Vi har identifierat ett antal riskområ-

den i vår riskhanteringsprocess. Dessa, 
liksom hanteringen av dem, redovisas 
nedan. Den finansiella riskhantering-
en beskrivs också i not 2. Den interna 
kontrollen beskrivs i bolagsstyrningsrap-
porten på sidan 47. 

FINANSIELLA RISKER
De finansiella riskerna omfattar främst 
finansierings- och likviditetsrisker, valu-
tarisker samt värderingsrisker. Koncer-
nen erbjuder ingen kredit till kunder 
varför kreditrisken bedöms vara låg. Fi-
nansiella risker hanteras av koncernens 
finansfunktion enligt de riktlinjer som 
styrelsen fastställt. Koncernens riskexpo-
nering identifieras och det ekonomiska 
utfallet prognosticeras för att minimera 
eventuella negativa finansiella effekter. 
Koncernens finansfunktion arbetar nära 
de operativa enheterna i den finansiella 
riskanalysen och uppföljningen. Den fi-
nansiella riskhanteringen beskrivs i not 2.

FINANSIELLA RISKER

RISK BESKRIVNING HANTERING RISKNIVÅ

Finansierings-  
och likviditetsrisker

För att finansiera investeringar i till exempel teknisk 
utveckling eller expansion genom förvärv kan Mr Green 
behöva införskaffa ytterligare finansiering. Om vi inte 
kan finansiera oss och saknar likviditet kan det få en 
negativ inverkan på den långsiktiga förmågan att driva 
verksamheten.

Vi gör fortlöpande prognoser av kassaflöde, budget och 
prognoser för att säkerställa bolagets finansiering och 
likviditet på kort och lång sikt. Strategin är att koncernen 
ska ha tillräckligt med likvida tillgångar för att hantera 
sina finansiella åtaganden när dessa förfaller.

Valutarisker Mr Green bedriver en internationell verksamhet och är 
därför exponerad mot valutarisker. Den främsta risken rör 
transaktioner i EUR. En annan risk är omräkningsexpone-
ring, då resultat och eget kapital påverkas av omräkning 
av de utländska dotterbolagens resultat, skulder och 
tillgångar i rapportvalutan SEK.

Mr Greens valutarisker är mindre på löpande kassaflöden 
då enskilda kunders in- och utbetalningar i olika länder 
sker i samma valuta vilket medför en naturlig valutasäk-
ring.

Värderingsrisker Koncernen har väsentliga immateriella anläggnings-
tillgångar, huvudsakligen i form av varumärke samt 
goodwill, vars värdering är viktig för koncernens totala 
tillgångsmassa.

En nedskrivningsprövning genomförs årligen eller vid 
indikationer på händelser och/eller omständigheter 
som kan påverka värdet negativt. Se not 13 Immateriella 
anläggningstillgångar, not 2 Redovisningsprinciper och 
avsnittet Väsentliga redovisningsbedömningar, uppskatt-
ningar och antaganden.
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Det finns en rad risker som påverkar eller skulle kunna påverka  
Mr Greens verksamhet, resultat, finansiella ställning eller förtroende. Risker  

och riskhantering är därför en del av den dagliga affärsverksamheten. 



RISK BESKRIVNING HANTERING RISKNIVÅ

IT-attacker Attacker som leder till att driften av olika IT-system på-
verkas eller intrång som leder till förlust av kritiska data. 
Attackerna kan ha begränsad effekt på verksamheten 
eller påverka möjligheten att bedriva verksamheten under 
kortare eller medellång tid. 

IT-säkerhet och beredskap för IT-attacker är ett prioriterat 
område. Mr Green arbetar bland annat med etablerade 
leverantörer inom området. Vi har ett högt säkerhetstän-
kande internt och återkommande säkerhetsutbildningar.

Bristande hantering 
av kunddata

Intrång som leder till förlust av känsliga kunddata kan för-
orsaka enskilda kunder skada och ge Mr Green försämrat 
rykte och förtroende med minskade intäkter till följd.

Inom koncernen pågår förberedelser för att säkerställa 
efterlevnaden av EU:s nya dataskyddsförordning som 
träder i kraft maj 2018. Mr Green har interna processer för 
att säkerställa att persondata hanteras korrekt och att det 
är ett litet antal personer som har tillgång till uppgifterna.

Bristande 
regelefterlevnad 
och förlust av 
spellicens

Bristande regelefterlevnad kan kortsiktigt innebära böter 
och försämrat rykte. Långsiktigt kan det innebära att 
företaget förlorar licenser vilket gör att företaget måste 
förändra eller avveckla verksamheten i det landet.

Regelefterlevnad är en grundförutsättning för verksam-
heten och fordrar effektiva processer och rutiner liksom 
relevanta kompetenser. Regelefterlevnad är ett prioriterat 
område som övervakas och rapporteras på alla nivåer i 
verksamheten.

Beroende av få 
leverantörer

Ett alltför starkt beroende av få nyckelleverantörer ökar 
risken för driftstopp och/eller minskade intäkter om en 
eller flera av dem inte klarar av att möta sina åtaganden.

Mr Green har regelbundna samtal och möten med sina 
nyckelleverantörer. Leverantörsavtalen ses över och 
omförhandlas regelbundet. Mr Green strävar också efter 
att ha flera leverantörer till samma spel för att minska 
beroendet av enskilda spelleverantörer.

Risk för 
spelmissbruk

Spel och vadslagning är förknippat med risken att en del 
spelare inte förmår hantera sitt spelande och hamnar 
i spelmissbruk som kan få allvarliga sociala följder för 
individen och dennes närstående. För Mr Green innebär 
kunder som utvecklar spelberoende risk för försämrat 
förtroende med minskade intäkter som följd. 

Green Gaming är en del av Mr Greens affärsstrategi som 
syftar till att erbjuda underhållning i en säker och pålitlig 
miljö. Vi arbetar därför med konceptet Green Gaming som 
bland annat innebär att tekniska lösningar implementeras 
för att i tid upptäcka riskbeteenden, kundtjänst utbildas i 
spelmissbruksfrågor och med förebyggande åtgärder så 
som limiter och avkylningsperioder.
Läs mer om Green Gaming på sidorna 34–35.

Affiliates som  
inte efterlever 
Mr Greens regelverk

Mr Green samarbetar inte med affiliates som rekryterar 
kunder från webbplatser med olämpligt innehåll såsom 
pornografi, rasistiska budskap eller illegalt innehåll. 
Eftersom vi inte har full kontroll över affiliates finns risken 
att kunder rekryteras från webbplatser med innehåll som 
inte överensstämmer med koncernens värderingar med 
följden att förtroendet för Mr Green kan skadas. 

Avtalen med affiliates innehåller klausuler som förbjuder 
dem att förmedla trafik från webbplatser med innehåll 
som strider mot våra värderingar. Skulle detta ändå ske 
betalar inte Mr Green för den trafik som genererats från 
otillåtna webbplatser.
Läs mer om arbetet med affiliates på sidan 26.

Otillräcklig 
beredskap för 
naturkatastrofer, 
brand etc

Det finns risk för att serverhallar eller kontoret i Malta 
eldhärjas, att internetförbindelserna till Malta bryts eller 
omfattande strömavbrott vilket kan påverka möjligheten 
att bedriva verksamheten under kortare eller medellång 
sikt.

Mr Green har kris- och beredskapsplaner som bland annat 
omfattar backupservrar, rutiner för återställning av webb-
platser, rutiner för brand och andra katastrofer och kriser.

Bedrägeriförsök Mr Green kan bli utsatt för bedrägerier där enskilda per-
soner eller organisationer olovligen försöker tillskansa sig 
medel vilket kan ha en negativ effekt på resultatet.

Alla finansiella transaktioner ska godkännas i förväg på 
chefsnivå och utbetalningar kräver att minst två anställda 
är involverade. Alla manuella transaktioner på kundkonton 
övervakas av finansavdelningen. Vi har också en speciell 
avdelning som arbetar med bedrägerifrågor.

Skattefrågor Mr Green verkar i en bransch där allt fler länder reglerar 
sina marknader lokalt vilket innebär att licenssystem och 
lokala spelskatter införs. Risken finns att skatterna sätts 
så högt att det påverkar vår lönsamhet och långsiktiga 
förmåga att driva verksamhet i enskilda länder.

Mr Green arbetar genom intresseorganisationer för att 
driva frågan om en harmonisering av spelskatter eftersom 
alltför höga spelskatter riskerar att leda till en stor svart 
spelmarknad utan myndighetsövervakning.

Bristande regel-
efterlevnad kring 
penningtvätt- 
frågor

Mr Green kan utsättas för penningtvättförsök vilket kan 
leda till såväl böter som skadat förtroende och indragna 
licenser.

Mr Green har anti-penningtvättprocesser på plats vilka 
är i överensstämmelse med licenskraven.

Otillräcklig för-
måga att hänga 
med i den tekniska 
utvecklingen 

Det finns en risk att Mr Green inte förmår att hålla samma 
takt som konkurrenterna vad gäller den tekniska utveck-
lingen vilket kan påverka tillväxten.

Mr Greens tekniska utveckling är samlad i ett bolag med 
starkt fokus på att vara en av de ledande aktörerna 
i branschen. Fokus är på att skapa motivation bland 
medarbetarna och ett starkt tekniskt intresse kopplat till 
produkterbjudandet för att därigenom säkra att bolaget 
är i framkanten av teknikutvecklingen. Organisationen för 
teknikutveckling arbetar mycket nära produkt- och mark-
nadsorganisationerna för att säkerställa att koncernens 
produkterbjudande håller hög kvalitet.

Förändrade 
regelverk på våra 
större marknader

Det finns en risk att enskilda länder inför regleringar som 
gör att vi måste avveckla verksamheten i det landet, 
vilket skedde under 2017 i Polen och Tjeckien.

Mr Green har som mål att utöka sin verksamhet till fler 
geografiska marknader vilket minskar beroendet av 
enskilda länder.
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Förra året var tillväxt och fortsatt diffe-
rentiering av produktportföljen, finansie-
ring och ökad ägarspridning samt Green 
 Gaming återkommande frågor i styrelsen. 

Det har varit glädjande att se den fram-
gångsrika implementeringen av företagets 
affärsstrategi Mr Green 2.0. Produkt- 
differentieringen och den ökade mark-
nadsföringseffektiviteten har lett till såväl 
stark tillväxt som förbättrad lönsamhet. 

Mr Green genererar goda kassaflöden 
och finansierar sig med internt  genererade 
medel. Försiktighetsprincipen styr oss när 
vi fattar beslut om företagets finansiering 
och vi har därför valt att löpande reservera 
för den pågående skattetvisten i Österrike. 

BREDDAT ÄGANDE
Under våren 2017 fick styrelsen mandat 
från årsstämman att göra en riktad ny-
emission. I samband med den riktade ny-

emissionen i juni fick några av Mr Greens 
långvariga huvudägare tillfälle att trappa 
ner sitt ägande. Det var ett positivt steg 
som dels breddade företagets ägarkrets, 
dels skapade möjligheten för huvudägar-
na att frigöra kapital. 

Vid årsskiftet hade antalet aktieägare 
ökat från 4 387 till 5 783 och under året 
har de handlade volymerna på Nasdaq 
Stockholm fördubblats. 

Nyemissionen har också gett Mr Green 
möjlighet att vara aktiv i konsolideringen 
av spelindustrin. Redan i april förvärva-
des Dansk Underholdning och i slutet 
av året annonserade Mr Green köpet av 
Evoke Gaming. Dansk Underholdning 
gav oss inträdesbiljetten till Danmark och 
med Evoke Gaming får vi ett starkt, glo-
balt gångbart sportboksvarumärke. Evoke 
Gaming har under 2017 gjort en genom-
gripande omstrukturering och åtgärderna 

har redan gett effekt med väsentligt ökade 
intäkter och god kundtillströmning. 

HÅLLBARHETSARBETET 
PRIORITERAT
Vårt beslut att skriva under FN:s Global 
Compact är en markering att vi vill fort-
sätta jobba strukturerat med hållbarhets-
frågorna och implementera FN:s tio prin-
ciper i våra strategier, kultur och dagliga 
verksamhet. För spelindustrin är den vik-
tigaste hållbarhetsfrågan Green Gaming. 
Vi i styrelsen har gett ledningen ett tydligt 
uppdrag att prioritera spelansvarsfrågan 
så att det sunda spelandet inte övergår i 
något osunt. Det är inspirerande för oss 
alla i styrelsen att följa bolagets prisbe-
lönta och uppmärksammade arbete med 
Green Gaming.

Vi har under året också förbättrat bo-
lagsstyrningsstrukturen. Företaget har an-
ställt en internrevisor som rapporterar till 
revisionsutskottet. Internrevisorn granskar 
företagets interna rutiner och processer 
liksom riskhantering och riskexponering. 
Företaget har också inrättat en informa-
tionssäkerhets- och riskkommitté som rap-
porterar till revisionsutskottet. Kommittén 
ska granska och hantera affärsrisker samt 
ytterligare utveckla informationssäkerheten.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort 
tack till alla medarbetare som med kreati-
vitet och fokuserat arbete gjort Mr Greens 
turnaround möjlig. Jag vill också tacka 
våra aktieägare för ert stöd och engage-
mang. Jag tror att vi alla delar uppfatt-
ningen att det är en förmån att få delta i 
och följa snabbväxaren Mr Greens spän-
nande utveckling.

 Kent Sander 
Ordförande

STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET

Under 2017 har Mr Green skapat en bra grund för fortsatt snabb tillväxt  
och förbättrad lönsamhet. Företaget står stabilt finansiellt och har ett  

starkt, unikt produkterbjudande. 

Mr Green står på en stabil finansiell  
grund för fortsatt tillväxt



Under 2017 har tillväxt och fortsatt differentiering av produktportföljen, Green Gaming 
samt finansiering och ökad ägarspridning varit återkommande frågor i styrelsen. På 

årsstämman fattades bland annat beslut om att ge styrelsen bemyndigande att fatta 
beslut om nyemission, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bolagsstyrningsrapport 2017

Mr Green & Co AB (Mr Green) är ett pu-
blikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq 
Stockholms huvudlista. Till grund för 
styrningen av Mr Green ligger den svens-
ka aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms 
emittentregelverk, Svensk kod för bolags-
styrning (Koden), Aktiemarknadsnämn-
dens uttalanden samt andra tillämpliga 
svenska och utländska lagar och regler. 

Denna bolagsstyrningsrapport har upp-
rättats som en del av årsredovisningsla-
gen och bolagets tillämpning av Koden. 
Rapporten har granskats av revisorerna. 
Under året har bolaget gjort avsteg från 
Koden avseende avsnitt 9.7 intjänande-
perioden vid aktiekurs- och aktiekursre-
laterade incitamentsprogram. Avsteget 
beskrivs under rubriken Ersättningar. 

AKTIEÄGARE
Mr Green noterades på Nasdaq Stock-
holms huvudlista den 30 november 2016. 
Innan dess var bolaget noterat på Aktie-
Torget sedan den 28 juni 2013. Totala an-
talet aktier var vid årsskiftet 40 849 413. 

Den 14 juni 2017 genomfördes en rik-
tad nyemission om fem miljoner nya akti-
er. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt och till att genomföra den 
riktade nyemissionen var att öka ägarsprid-
ningen bland såväl svenska som internatio-
nella institutionella investerare. I samband 
med den riktade nyemissionen avyttrade 
sex större aktieägare en miljon aktier i bo-
laget. Samtliga dessa aktieägare har varit 
med och finansierat Mr Greens expansion 
allt sedan bolaget grundades 2007. 

Den 8 november 2017 sålde fem stor-
ägare, däribland Henrik Bergquist, 
 Fredrik Sidfalk och Mikael Pawlo, tillsam-
mans tre miljoner aktier till huvudsakli-
gen svenska och internationella institu-
tionella investerare via investmentbanken 
Carnegie. 

Under 2017 har ägandet i Mr Green så-
ledes breddats och antalet aktieägare har 
ökat från 4 387 till 5 783. De tio största 
ägarnas ägarandel minskade under 2017 

med 10,2 procentenheter till 53,4 procent 
av aktierna.

De fem största aktieägarna var vid års-
skiftet Försäkringsaktiebolaget Avanza 
Pension med 14,5 procent, Henrik Berg-
quist med 13,5 procent, Svenska Han-
delsbanken Private Banking med 10,1 
procent, Clearstream Banking med 3,9 
procent och Handelsbankens svenska 
småbolagsfond med 2,6 procent av kapita-
let och rösterna.

BOLAGSORDNINGEN
Bolagsordningen antogs av årsstämman 
den 23 april 2015. 

I bolagsordningen fastslås bland annat 
att styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter 
med högst tio suppleanter. Styrelsen väljs 
årligen på årsstämman för tiden intill dess 
nästa årsstämma har hållits. Bolaget ska 
ha 1–2 revisorer med eller utan revisorss-
uppleant. Kallelseannonsering sker i Post- 
och Inrikes Tidningar och på www.mrg.se. 
Bolaget upplyser i Dagens Industri om att 
kallelse skett. Bolagets säte är Stockholm 
och räkenskapsåret är kalenderår.

Bolagsordningen innehåller inte be-
stämmelser rörande entledigande av sty-
relseledamot eller ändring av bolagsord-
ningen. 

ÅRSSTÄMMA
Det är på årsstämman och eventuella ex-
tra bolagsstämmor som samtliga aktieä-
gare kan utöva sin rösträtt och besluta i 
ärenden som påverkar bolaget och dess 
verksamhet. 

Årsstämman ska hållas inom sex måna-
der efter räkenskapsårets utgång och fat-
tar bland annat beslut om fastställande av 
resultat och balansräkning, disponering 
av årets vinst eller förlust och beslut om 
utdelning, ansvarsfrihet för styrelse och 
VD. Vidare väljs styrelse och ledamöternas 
arvode fastställs. Därutöver väljs revisorer 
och årsstämman beslutar om deras arvo-
de. Därtill behandlas andra lagstadgade 
ärenden samt fattas beslut om riktlinjer 

för ersättning till ledande befattningsha-
vare. Utöver detta fattar bolagsstämmorna 
också beslut om andra förslag från styrel-
sen och aktieägare. 

Samtliga aktieägare som är registrera-
de i aktieboken på avstämningsdagen och 
som anmält deltagande i tid enligt bo-
lagsordningens bestämmelser har rätt att 
delta i stämman och rösta för sitt innehav 
av aktier. Aktieägare får företrädas av ett 
eller flera ombud.

ÅRSSTÄMMAN 2017
Ordinarie årsstämma 2017 ägde rum den 
16 maj 2017. Vid årsstämman närvarade 
aktieägare personligen eller via ombud re-
presenterande 46,34 procent av rösterna 
och kapitalet. Till stämmans ordförande 
valdes Dimitrij Titov. Årsstämman fattade 
beslut i enlighet med styrelsens respektive 
valberedningens förslag om:

 Ù  Fastställande av balans- och resultaträk-
ning.

 Ù  Att bolagets vinst skulle balanseras i  
ny räkning och att därmed ingen  
utdelning skulle lämnas.

 Ù  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter  
och VD.

 Ù  Antalet ordinarie styrelseledamöter ska 
uppgå till sex.

 Ù  Årsstämman beslutade om omval av 
Henrik Bergquist, Andrea Gisle Joosen, 
Eva Lindqvist, Danko Maras, Kent San-
der och Tommy Trollborg. Kent Sander 
omvaldes som styrelsens ordförande.

 Ù  Årsstämman fastställde styrelsearvode 
till styrelsens ordförande med 730 000 
kronor samt 315 000 kronor till res-
pektive övrig ledamot. Arvode för 
utskottsarbete utgår för arbete i revi-
sionsutskottet med 125 000 kronor till 
ordföranden och 75 000 kronor till an-
nan ledamot och för ersättningsutskot-
tet med 50 000 kronor till ordföranden 
och 30 000 kronor till annan ledamot. 
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 Ù  Arvode till revisorn ska utgå med  
belopp enligt godkänd räkning.

 Ù  Omval av Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers AB som revisor för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma.

 Ù  Årsstämman beslutade att bolaget ska 
ha en valberedning bestående av fyra  
ledamöter. Årsstämman beslöt också 
hur valberedningen ska utses vilket 
återges nedan under rubriken Val-
beredningen.

 Ù  Årsstämman bemyndigade styrelsen att, 
vid ett eller flera tillfällen fram till nästa 
årsstämma, fatta beslut om nyemission 
av upp till sammanlagt högst 7 000 000 
aktier, dock inom ramen för bolagsord-
ningens gränser. Nyemission ska kunna 
ske med eller utan avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt och med eller 
utan bestämmelse om apport, kvittning 
eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 
5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolags-
lagen. Nyemission i enlighet med detta 
bemyndigande ska ske på marknadsmäs-
siga villkor. Syftet med bemyndigandet 
är att ge styrelsen flexibilitet i  arbetet 
med att finansiera och möjliggöra 
fortsatt expansion såväl organiskt som 
genom förvärv. Skälen till avvikelse från 
 aktieägarnas företrädesrätt är att styrel-
sen bedömer det som strategiskt viktigt 
för bolaget att öka ägarspridningen vil-
ket möjliggörs genom att styrelsen kan 
rikta emissioner till svenska och interna-
tionella institutionella investerare.

 Ù  Riktlinjer för ersättning till ledande 
 befattningshavare.

ÅRSSTÄMMAN 2018
Årsstämman i Mr Green & Co AB (publ) 
hålls den 7 maj i Stockholm. För ytterligare 
information om årsstämman 2018 hänvisas 
till sidan 105, samt till www.mrg.se.

VALBEREDNINGEN
Årsstämman 2017 beslöt om principer-

na för hur valberedningen ska utses. 
Valberedningen ska bestå av fyra perso-
ner. Styrelsens ordförande ska under året 
sammankalla de till röstetalet tre största 
aktieägarna i bolaget att utse en represen-
tant vardera som jämte styrelseordföran-
den ska vara ledamöter i valberedning-
en. För det fall någon av de tre största 
aktieägarna väljer att avstå från sin rätt 
att utse representant i valberedningen, 
ska nästkommande aktieägare i storleks-
ordning beredas tillfälle att utse ledamot 
till valberedningen. Valberedningen kan 
även besluta, om befinns lämpligt, att utse 
ytterligare en representant för en grupp 
större aktieägare som ska adjungeras till 
valberedningen.

Styrelseordföranden ska sammankalla 
till valberedningens första sammanträde 
men ska inte vara ordförande för valbe-
redningen. Till ordförande i valbered-
ningen utses den ledamot som röstmässigt 
representerar den största aktieägaren om 
inte ledamöterna enas om annat. Mandat-
perioden för den utsedda valberedningen 
sträcker sig fram till dess att ny valbered-
ning utsetts. Sammansättningen av valbe-
redningen ska offentliggöras senast sex 
månader före årsstämman.

Valberedningen ska konstitueras base-
rat på Euroclear Sweden AB:s förteckning 
över registrerade aktieägare per den sista 
bankdagen i augusti månad. Om en eller 
flera av aktieägarna som utsett ledamöter 
i valberedningen inte längre tillhör de tre 
till röstetalet största aktieägarna, ska dess 
representant ställa sin plats till förfogande 
varefter den eller de aktieägare som till-
kommit bland de tre största aktieägarna, 
har rätt att utse ny representant. Marginel-
la förändringar som ägt rum i röstetalet 
behöver dock inte beaktas, om inte särskil-
da skäl föreligger.

Om någon ledamot lämnar valbered-
ningen innan dess arbete är slutfört, ska 
valberedningen uppmana den aktieägare 
som utsett ledamoten att inom en rimlig 
tid utse ny representant i valberedningen. 

Avstår aktieägaren att utse ny represen-
tant, ska rätten att utse ny ledamot av val-
beredningen övergå till närmast följande 
till röstetalet största aktieägaren som inte 
redan är representerad i valberedningen. 
Eventuella förändringar i valberedning-
ens sammansättning ska offentliggöras så 
snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag 
i nedanstående frågor att föreläggas års-
stämman 2018 för beslut:

 Ù  förslag till stämmoordföranden

 Ù  förslag till styrelse

 Ù  förslag till styrelseordföranden

 Ù  förslag till revisor

 Ù  förslag till styrelsearvoden

 Ù  förslag till revisorsarvode

 Ù  förslag till riktlinjer för tillsättande av 
valberedning

Valberedningens sammansättning in-
för årsstämman 2018 tillkännagavs på 
Mr Greens webbplats den 31 oktober 
2017. Valberedningen utgjordes då av:

 Ù  Oscar Malmqvist, representant för 
Nils-Henrik Investment (oberoende  
i förhållande till bolaget)

 Ù  Mikael Pawlo, representant för  
Mikael Pawlo med bolag (oberoende i 
förhållande till bolaget)

 Ù  Kent Sander, styrelsens ordförande  
(oberoende i förhållande till bolaget)

 Ù  Dimitrij Titov, representant för  
Hans Fajerson och ordförande för val-
beredningen (oberoende i förhållande 
till bolaget)

Efter att fem huvudägare den 8 november 
2017 tillsammans sålt tre miljoner aktier 
valde Mikael Pawlo att lämna valbered-
ningen och ersattes av en representant 
från Handelsbanken Fonder. Valbered-
ningen utgörs inför årsstämman av:
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 Ù  Oscar Malmqvist, representant för 
Nils-Henrik Investment (oberoende  
i förhållande till bolaget)

 Ù  Yvonne Sörberg, representant för  
Handelsbanken Fonder (oberoende  
i förhållande till bolaget)

 Ù  Kent Sander, styrelsens ordförande  
(oberoende i förhållande till bolaget)

 Ù  Dimitrij Titov, representant för Hans  
Fajerson och ordförande för valbered-
ningen (oberoende i förhållande till 
bolaget)

Bolaget, genom valberedningen, tilläm-
par regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyr-
ning som mångfaldspolicy vid framtagan-
de av förslag till val av styrelseledamöter. 
Regeln innebär att styrelsen ska ha en 
med hänsyn till bolagets verksamhet, ut-
vecklingsskede och förhållanden i övrigt 
ändamålsenlig sammansättning, präglad 
av mångsidighet och bredd avseende de 
bolagsstämmovalda ledamöternas kompe-
tens, erfarenhet och bakgrund. En jämn 
könsfördelning ska eftersträvas. Målet 
med mångfaldspolicyn är att tillgodose 
vikten av tillräcklig mångfald i styrelsen 
när det gäller kön, ålder och nationali-
tet samt erfarenheter, yrkesbakgrund och 
affärsområden. Valberedningen beakta-
de, inför årsstämman 2017, föreliggande 
rekommendationer avseende sammansätt-
ning, mångsidighet och bredd avseende 
föreslagna styrelseledamöters kompetens, 
erfarenhet och bakgrund. Det konstatera-
des att förslaget innebar att styrelsen kom 
att bestå av två kvinnor och fyra män och 
att andelen kvinnor då uppgick till cirka 
33 procent. Valberedningen uttalade att 
valberedningen kontinuerligt strävar efter 
att uppfylla Kodens krav på mångsidighet, 
bredd och könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen kan kontaktas genom 
e-post till investor.relations@mrg.se eller 
per brev till: Mr Green & Co AB, Att:  
Valberedningen, Mäster Samuelsgatan 
36, 111 57 Stockholm.

Valberedningens fullständiga förslag och 
motiveringar inför årsstämman 2018 kom-
mer att presenteras på www.mrg.se i god 
tid innan årsstämman äger rum. 

STYRELSEN OCH DESS STYRNING
Styrelsen främsta uppgift är att tillvara-
ta bolagets och aktieägarnas intressen, 
utse VD samt ansvara för att bolaget följer 
externa regelverk och bolagsordningen. 
Styrelsen svarar även för att koncernen 
har en lämplig struktur så att styrelsen på 
bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över de 
i koncernen ingående dotterbolagen samt 
att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kan kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Styrelsen antog vid konstituerande 
mötet en arbetsordning som innehåller 
regler och riktlinjer för sitt arbete samt för 
styrelsens revisionsutskott och ersättnings-
utskott. Arbetsordningen reglerar bland 
annat antalet ordinarie styrelsemöten, vil-
ka ärenden som ska behandlas vid ordina-
rie styrelsemöten och styrelseordförandens 
åligganden. Styrelsen har även fastställt en 
instruktion för VD liksom attestordning. 

Styrelsen har fastställt tretton policyer 
som är koncernövergripande och reglerar 
hur bolaget liksom dess dotterbolag och 
medarbetare ska uppträda och agera  
med målet att bedriva ett långsiktigt håll-
bart företagande. Grunden är FN:s dekla-
ration om mänskliga rättigheter, ILO:s 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet samt OECD:s 
principer och normer för hur multinatio-
nella företag ska bedriva ett ansvarsfullt 
företagande.

Policyerna revideras och fastställs årligen 
i samband med det konstituerande mötet 
eller – om det är påkallat – under året. 

Efterlevnaden av policyerna följs upp i 
internkontroller och av bolagets externa 
revisorer. Brister i efterlevnaden eller risk 
för brott mot efterlevnaden resulterar i 
omedelbara åtgärder från ledningen och 
allvarligare fall rapporteras till styrelsen. 

Styrelsen får månadsvis information 
från ledningen i form av verksamhetsrap-
porter i enlighet med VD-instruktionen. 
Bolagets externa revisorer rapporterar 
sina iakttagelser från granskningen av 
bokslut och sin bedömning av bolagets  
interna rutiner och kontroll till styrelsen.

 Ù Uppförandekod 

 Ù Kommunikation

 Ù  Finans 

 Ù  HR 

 Ù  Insider 

 Ù  Internkontroll 

 Ù  IT 

 Ù Informationssäkerhet 

 Ù  Inköp 

 Ù  Hållbarhet 

 Ù  Antikorruption 

 Ù Regelefterlevnad 

 Ù  Visselblåsare (Public Inte-
rest Disclosure “Whistle-
blower” Policy)

Policyer fastställda  
av styrelsen

Styrelsen presenteras på sidorna 56–57.
Styrelsen har en gång under 2017, utan 
närvaro av ledningen, träffat bolagets revi-
sor, samt har fortlöpande utvärderat VD:s 
arbete. En systematisk utvärdering av VD:s 
arbete har skett en gång under året.

Koncernens VD och finansdirektör har 
deltagit som föredragande i samtliga sty-
relsemöten. Chefsjuristen är styrelsens se-
kreterare. Andra tjänstemän i koncernen 
har deltagit i styrelsens sammanträden så-
som föredragande av särskilda frågor.

STYRELSENS ARBETE 
Styrelsen har under 2017 hållit 21 pro-
tokollförda möten, varav tolv per telefon 
och två per capsulam. 
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DATUM ÄRENDE

2 februari Presentation av eventuellt förvärv av Dansk Underholdning.

5 februari Information avseende förvärv av Dansk Underholdning och beslut om utdelning för  
räkenskapsåret 2016.

9 februari Verksamhetsuppdatering.

28 februari Beslut om optioner till ledande befattningshavare.

10 mars Finansieringsfrågor.

16 mars Årsredovisning 2016.

9 april Begäran till årsstämman om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemission, flytt av  
årsstämma samt kallelse till ny årsstämma.

27 april Delårsrapport januari–mars.

2 maj Genomgång av Green Gaming och säkerhetsarbetet.

18 maj Konstituerande möte. Antagande av styrelsens, utskottens samt VD:s arbetsordning, attestordning  
samt policyer.

9 juni Beslut att undersöka förutsättningarna för en nyemission.

13 juni Uppdatering från bankerna om förutsättningarna för en nyemission.

14 juni Möte 1: Beslut om nyemission.
Möte 2: Fastställande av försäljningspris.

16 juni Verksamhetsuppdatering.

20 juli Delårsrapport januari–juni.

14–15 september Strategidagar med verksamhetsuppdatering. Utbildning i EU-regelverket kring penningtvätt.

23 oktober Affärsplan 2018.

26 oktober Delårsrapport januari–september.

8 december Presentation av eventuellt förvärv av Evoke Gaming samt fastställande av budget 2018.

17 december Information avseende förvärv av Evoke Gaming.

växt och förbättrad lönsamhet. Under året 
har fokus varit på att säkerställa intäkts-
tillväxt men styrelsen har också noga följt 
den interna effektiviteten och lönsamhets-
utvecklingen. 

I början av året fattades beslut om att 
förvärva onlinespelbolaget Dansk Under-
holdning vilket gav Mr Green tillträde till 
den danska marknaden. Som en konse-
kvens av förvärvet beslöt styrelsen att före-
slå årsstämman 2017 att ingen utdelning 
lämnades för verksamhetsåret 2016.

Under våren undersökte styrelsen – via 

sina bankrådgivare – möjligheten att göra 
en nyemission för att finansiera och möj-
liggöra fortsatt expansion såväl organiskt 
som genom förvärv. Styrelsen anser att 
Mr Green med sitt starka varumärke, bre-
da europanärvaro och fokus på Green Ga-
ming är väl positionerat för att ta en aktiv 
roll i konsolideringen av onlinespelindu-
strin. Styrelsen ansåg att det fanns möjlig-
het att göra en nyemission och beslöt att 
flytta fram den ordinarie årsstämman för 
att kunna inkludera förslaget om bemyn-
digande i kallelsen.

Återkommande frågor på styrelsens ag-
enda är den finansiella utvecklingen och 
finansieringen av verksamheten liksom in-
vesteringsärenden. En gång per år ägnar 
styrelsen en och en halv dag åt den lång-
siktiga strategiska utvecklingen av bolaget 
och branschen.  

Under året har styrelsen haft särskild 
uppmärksamhet på implementeringen av 
affärsstrategin Mr Green 2.0 som antogs 
våren 2016 och hur den ökade produkt-
differentieringen och marknadsföringsef-
fektiviteten kommit att leda till ökad till-
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Styrelsens förslag till årsstämman inne-
bar att styrelsen skulle kunna fatta beslut 
om avvikelse från aktieägarnas företrädes- 
rätt för att öka ägarspridningen bland  
såväl svenska som internationella institu-
tionella investerare. Årsstämman gav  
styrelsen detta bemyndigande och den  
14 juni meddelade bolaget att Mr Green 
genomfört en riktad placering av fem mil-
joner nya aktier vilket tillförde bolaget  
195 Mkr före emissionskostnader. I sam-
band med den riktade nyemissionen avytt-
rade också sex större ägare tillsammans  
en miljon aktier. Läs mer om deras försälj-
ningar ovan under stycket Aktieägare.

Styrelsen har starkt fokus på hållbart 
företagande och har identifierat Green 
Gaming som bolagets mest väsentliga 
hållbarhetsfråga. Styrelsen har därför gett 
bolaget ett tydligt uppdrag att säkerställa 
att bolaget erbjuder sina kunder en säker 
och ansvarsfull spelmiljö. Under året har 
styrelsen regelbundet följt upp bolagets 
arbete med att utveckla och implementera 
prediktiva verktyg för Green Gaming. 

Styrelsen har också ägnat särskild upp-
märksamhet åt den pågående skattetvisten 
i Österrike och effekterna på den framtida 
finansiella ställningen. Frågan diskuteras 
regelbundet och styrelsens mål är att vara 
transparent mot aktieägarna och mini- 
mera riskerna för framtida negativa finansi- 
ella effekter. 

Andra frågor som styrelsen ägnat sig åt 
under året är datasäkerhet liksom den nya 
datalagstiftningen GDPR och ersättnings-
frågor till ledande befattningshavare.

Styrelsen har under året gått utbildning 
i Green Gaming och EU:s regelverk kring 
penningtvätt.

STYRELSEUTVÄRDERING
Under hösten 2017 har en systematisk 
och strukturerad utvärdering av styrelsen 
genomförts av en extern, oberoende ut-
värderare. Utvärderingen har skett genom 
enkäter och intervjuer med styrelseleda-
möter och bolagsrepresentanter. Utvär-

deringen visar hur ledamöterna agerar 
individuellt och i grupp, deras lämplighet 
för uppgiften samt hur de prioriterar frå-
gor på styrelsens agenda. Resultatet har 
sammanställts i digitalt format och presen-
terats för valberedningen och styrelsen. 
Styrelsen använder också utvärderingen 
för att förbättra sitt arbete.

INTERN KONTROLL, RISKHANTERING 
OCH INTERNREVISOR
Ansvaret för att upprätthålla en effektiv 
kontrollmiljö och intern kontroll avseen-
de den finansiella rapporteringen är dele-
gerat till VD. För extern kommunikation 
finns riktlinjer som säkerställer att korrekt 
information distribueras till marknaden 
vid rätt tidpunkt.

Styrelsens ansvar för den interna 
kontrollen regleras i aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen och Svensk kod för 
bolagsstyrning. Bolagets process för in-
tern kontroll grundar sig på det ramverk, 
COSO, som tagits fram av The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread-
way Commission. Processen har utformats 
för att säkerställa en adekvat riskhantering 
inklusive tillförlitlig finansiell rapporte-
ring i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar 
och regler samt andra krav som ska tilläm-
pas av bolag noterade på Nasdaq Stock-
holm samt är moderbolag i en konsoli-
derad situation. Detta arbete involverar 
styrelsen, koncernledningen och övriga 
medarbetare.

Vid riskbedömning utvärderas sanno-
likheten för att en risk ska inträffa och 
konsekvenserna av att en sådan risk resul-
terar i en reell händelse samt hur snabbt 
en eventuell risk skulle kunna bli verklig-
het. Såväl lokal som central finansiell rap-
portering har följts upp och utvärderats 
utifrån påverkan och storlek samt justerats 
beroende på väsentlighet. Riskhantering-
en i Mr Green är indelad i de tre under-
kategorierna: riskbedömning, interna 
kontrollkrav samt självutvärdering och 
rapportering.

Bolagets principer för bedömning av 
risker och riskhantering, betydande finan-
siella riskexponeringar och de åtgärder 
som koncernledningen har vidtagit eller 
avser att vidta för att begränsa, övervaka 
eller kontrollera sådana exponeringar 
har diskuterats löpande mellan revisions-
utskottet, de externa revisorerna och 
koncernledningen. Revisionsutskottet har 
löpande presenterat sitt arbete och sina 
iakttagelser till styrelsen, innefattande ut-
skottets övervakning av bolagets operatio-
nella, legala, regulatoriska, politiska och 
finansiella risker. 

Styrelsen har, i samband med behand-
lingen av årsbokslutet respektive delårsrap-
porten för perioden 1 januari–30 septem-
ber, behandlat frågor som presenterats av 
revisionsutskottet. Bolagets VD har löpan-
de tillställt styrelsen den information leda-
möterna behöver för att följa bolagets och 
koncernens ekonomiska situation. Detta 
har bland annat innefattat att VD skriftli-
gen varje månad tillställt styrelsen en re-
sultatrapport med kommentarer avseende 
bolagets finansiella utveckling i förhållan-
de till den senast fastställda budgeten eller 
prognosen. Skatte- och finansiella risker 
har granskats regelbundet i förebyggande 
syfte och väsentliga bedömda skattemässi-
ga, juridiska och finansiella risker redovi-
sas i koncernredovisningen.

Under 2017 har en internrevisor an-
ställts med placering på Malta. Internrevi-
sorn rapporterar till revisionsutskottet och 
granskar interna rutiner och processer 
liksom riskhantering och riskexponering. 
Vidare har en informationssäkerhets- och 
rikskommitté inrättats, vilken rapporterar 
till revisionsutskottet. Syftet med kommit-
tén är att granska och hantera affärsrisker 
samt ytterligare utveckla informationssä-
kerheten inom bolaget.  

REVISIONSUTSKOTTET
Enligt styrelsens instruktion ska revisions-
utskottet bestå av minst tre ledamöter som 
årligen utses av styrelsen. En av ledamöter-
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na ska vara ordförande i utskottet. Enligt 
instruktionen ska majoriteten av utskottets 
ledamöter vara oberoende i förhållan-
de till bolaget och bolagsledningen och 
minst en av dessa ska även vara oberoende 
i förhållande till bolagets större aktieäga-
re. Minst en ledamot ska vara oberoende 
och ha redovisnings- eller revisionskom-
petens. Styrelsens revisionsutskott har 
utgjorts av Eva Lindqvist (ordförande) 
samt Danko Maras och Tommy Trollborg. 
Av revisionsutskottets ledamöter bedöms 
samtliga tre ledamöter vara oberoende 
i förhållande till bolaget och bolagsled-
ningen. Eva Lindqvist och Danko Maras 
är också oberoende i förhållande till bo-
lagets större aktieägare. Danko Maras och 
Tommy Trollborg bedöms ha redovis-
nings- eller revisionskompetens. 

Revisionsutskottet ansvarar för att kva-
litetssäkra bolagets interna och externa 
kontroll och styrning när det gäller fi-

nansiell rapportering, riskhantering och 
riskkontroll, regelefterlevnad, övrig intern 
styrning och kontroll samt frågor som sty-
relsen särskilt beslutar om under pågåen-
de verksamhetsår. Revisionsutskottet ska, 
utan att det påverkar styrelsens ansvar 
och uppgifter i övrigt, fortlöpande träffa 
bolagets revisorer för att informera sig om 
revisionens inriktning och omfattning.

Utskottet har tagit del av information 
från och fört dialog med företagsledning-
en för att informera sig om bolagets ris-
ker. Vidare har löpande kontakter tagits 
med bolagets revisor. Utskottet har utvär-
derat revisionsinsatsen och lämnat un-
derlag till valberedningen samt tagit fram 
förslag till revisor.

Revisionsutskottet ska ha protokollför-
da möten minst fyra gånger per år. Under 
2017 har tio möten genomförts inklusive 
ett platsbesök på Malta där verksamheten 
i det huvudsakliga innehavet Mr Green 
Ltd har gåtts igenom. Revisionsutskot-
tet har informerat styrelsen om vad som 
behandlats i utskottet. Till mötena i revi-
sionsutskottet kallas utöver utskottets leda-
möter även finansdirektören samt när så 
erfordras, internrevisor, extern revisor, VD 
eller andra tjänstemän i koncernen.

ERSÄTTNINGSUTSKOTTET
Ersättningsutskottets arbete regleras av en 
särskild instruktion som antagits av styrelsen 
som en del av dess arbetsordning. Enligt 
instruktionen ska antalet ledamöter i ersätt-
ningsutskottet bestå av minst två ledamöter 
som årligen utses av styrelsen. Styrelsens 
ordförande ska vara ordförande i ersätt-
ningsutskottet. Utskottets ledamöter ska 
vara oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. Styrelsens ersättnings-
utskott har utgjorts av Kent Sander (ord-
förande) samt Andrea Gisle Joosen och 
Tommy Trollborg. Av ersättningsutskottets 
tre ledamöter är alla tre oberoende i förhål-
lande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga 
uppgift är att bereda styrelsens beslut i 
frågor om ersättningsprinciper, ersätt-
ningar och andra anställningsvillkor 
för koncernledningen, följa och utvär-
dera pågående och under året avsluta-
de program för rörliga ersättningar för 
bolagsledningen samt följa och utvär-
dera tillämpningen av de riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare 
som årsstämman fattat beslut om samt 
om gällande ersättningsstrukturer och 
ersättningsnivåer i koncernen. Under 

EFFEKTIV KONTROLLMILJÖ

Riskrapportering

Kontinuerlig 
förbättring

Riskbedömning

Övervakning  
inklusive uppföljning  
och utvärdering

Åtgärder för att minska 
identifierade risker

Krav och hantering av risker

EXTERNA REGELVERK

Svensk aktiebolagslag 

Andra tillämpliga svenska och 
 internationella lagar och regler

Nasdaq Stockholms emittentregelverk 

Svensk kod för bolagsstyrning  
(Koden) 

Aktiemarknadsnämndens uttalanden 

INTERNA REGELVERK 

Bolagsordning 

Styrelsens arbetsordning 

Styrelsens VD-instruktion 

Styrelsens attestordning

Koncernpolicyer antagna av styrelsen 
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året har utskottet bland annat hanterat 
utgivandet av optioner till nyanställda 
ledande befattningshavare. Ersättnings-

utskottet ska sammanträda minst två 
gånger per mandatperiod. Utskottet har 
under 2017 haft tre möten. 

KONCERNLEDNINGEN
Koncernledningen utgörs av VD, finans-
direktör, chefsjurist, IR- och kommunika-
tionschef samt de verkställande direk-
törerna i de operativa dotterbolagen 
Mr Green Ltd och Mr Green & Co Tech-
nology AB. Information om koncernled-
ningen finns på sidorna 58–59.

I affärsplane- och budgetprocessen 
under hösten föreslår koncernledningen 
mål för verksamheten. Affärsplanen och 
budgeten fastställs av styrelsen. Målen 
bryts ner i olika aktiviteter för olika delar 
av verksamheten vilka följs upp under 
det kommande året. Styrkort används i 
de delar av verksamheten där de bedöms 
relevanta.

Under 2017 har koncernledningen haft 
fokus på implementeringen av strategin 
Mr Green 2.0. De områden som ledningen 
haft återkommande på sin agenda är 
Green Gaming inklusive det nya predikti-
va verktyget, integreringen av Dansk Un-
derholdning och lanseringen av Mr Green 
i Danmark. Andra områden som ledning-
en ägnat mycket uppmärksamhet är ut-
värderingen av potentiella förvärvskandi-
dater, nya geografiska marknader liksom 
datasäkerhet och EU:s dataskyddsförord-
ning GDPR. 

Varje höst genomförs en koncernom-
fattande medarbetarundersökning. Utvär-
deringen och aktiviteterna som följer av 
denna följs regelbundet upp av koncern-
ledningen. Under året har koncernled-
ningen gått det interna ledarskapspro-
grammet som fokuserar på ett värdestyrt 
ledarskap. Ledningen har också gått ut-
bildning i Green Gaming och regelverket 
för penningtvätt. 

Som ett led i att effektivisera det interna 
samarbetet har ledningen fattat beslut om 
att under första kvartalet 2018 flytta huvud-
kontoret och Mr Green & Co Technology 
AB till samma kontor i Epicenter på Mäster 
Samuelsgatan i Stockholm. På Malta har in-
vesteringar skett under året i en moderni-
sering och utökning av kontoret.

LEDAMÖTERNAS NÄRVARO OCH ERSÄTTNING FÖR  
KALENDERÅRET 2017

Styrelse-
möten

Revisions-
utskott

Ersättnings-
utskott

Ersättning

Kent Sander, styrelseordförande, 
ordförande ersättningsutskottet

21/21 – 3/3 780 000

Henrik Bergquist, ledamot 21/21 – – 315 000

Andrea Gisle Joosen, ledamot, 
ledamot ersättningsutskottet

20/21 – 3/3 345 000

Eva Lindqvist, ledamot, 
ordförande revisionsutskottet

17/21 10/10 – 440 000

Danko Maras, ledamot,  
ledamot revisionsutskottet

19/21 9/10 – 390 000

Tommy Trollborg, ledamot, 
ledamot revisions- och 
ersättningsutskotten

21/21 10/10 3/3 420 000

STYRELSENS OBEROENDE

I förhållande till bolaget  
och bolagsledningen

I förhållande till bolagets 
större ägare

Kent Sander Ja Ja

Henrik Bergquist Ja Nej

Andrea Gisle Joosen Ja Ja

Eva Lindqvist Ja Ja

Danko Maras Ja Ja

Tommy Trollborg Ja Nej

På www.mrg.se/bolagsstyrning finns bland annat stämmohandlingar, bolags- 
ordning och bolagsstyrningsrapporter.

BOLAGSSTYRNING PÅ WWW.MRG.SE
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VD
VD utses av styrelsen och leder verksam-
heten i enlighet med de instruktioner 
som styrelsen antagit samt ansvarar för 
den löpande förvaltningen av bolagets 
och koncernens verksamhet enligt aktie-
bolagslagen. Detta exkluderar beslutsfat-
tande i frågor kring operativ speldrift. 
VD leder moderbolagets arbete och fattar 
beslut i samråd med övriga i koncern-
ledningen. VD är också ansvarig för att 
bolagets strategier för hållbart företagan-
de omsätts i verksamheten. Bolagets verk-
samhet består av att förvalta och adminis-
trera dess investeringar och att utvärdera 
potentiella nyförvärv eller avyttringar av 
verksamhet. Koncernens spelverksam-
het bedrivs på Malta, genom det helägda 
dotterbolaget Mr Green Ltd, med en egen 
styrelse och under en operativ lednings-
grupp, som hanterar operationella beslut 
i Mr Greens spelverksamhet inklusive 
frågor rörande hållbart företagande. För 
Mr Green Ltd:s VD har upprättats en 
VD-instruktion som är i linje med moder-
bolagets VD-instruktion.

Styrelsen har fortlöpande utvärderat 
VD:s arbete och har en gång under 2017 
utvärderat VD:s arbete utan att någon från 
koncernledningen varit närvarande.

INTERNKOMMUNIKATION OCH 
MEDARBETARSKAP
Internkommunikation är av vikt för att 
förmedla bolagets värderingar och uppnå 
en effektiv styrning av verksamheten. 

Samtliga chefer har ett ansvar för att 
göra medarbetarna medvetna om bola-
gets policyer och relevanta riktlinjer för 
arbetet liksom strategier och mål. Policyer 
och riktlinjer finns tillgängliga på bolagets 
intranät och i medarbetarhandboken. Alla 
medarbetare har också ett ansvar för att 
själva söka information och hålla sig upp-
daterade om bolagets policyer och proces-
ser samt relevanta mål och strategier. 

Under 2017 har koncernens chefer 
deltagit i ett ledarskapsprogram som syftat 

till att sätta gemensamma värderingar och 
ledarskapsbeteenden. 

Varje år genomförs en medarbetar-
undersökning. Cheferna återkopplar 
resultaten till sin grupp och tillsammans 
presenteras en plan för åtgärder under 
det kommande året. Åtgärderna aggrege-
ras och följs upp under året i affärsplane-
process och medarbetarsamtal. 

ERSÄTTNINGAR
Årsstämman 2017 beslöt om riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare. 
Enligt riktlinjerna ska ersättningsutskottet 
bereda riktlinjer avseende lön och övriga 
anställningsvillkor för VD och andra ledan-
de befattningshavare och förelägga styrel-
sen förslag till beslut i sådana frågor. Styrel-
sen fattar beslut om lön och övriga  
ersättningar till VD. VD fattar beslut om 
lön och övriga ersättningar till övriga le-
dande befattningshavare i enlighet med 
styrelsens riktlinjer. Med andra ledande be-
fattningshavare avses personer som tillsam-
mans med VD utgör koncernledningen. 

Grundläggande ersättningsnivåer ska 
vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs 
av fast grundlön, eventuell rörlig ersättning 
beräknad efter i förväg uppställda mål, 
övriga förmåner, pension samt finansiella 
instrument i form av teckningsoptioner. 
Fördelningen mellan fast lön och rörlig er-
sättning ska stå i proportion till befattnings-
havarens ansvar och befogenheter. För 
VD och andra ledande befattningshavare 
uppgår den rörliga ersättningen till maxi-
malt 50 procent av fast lön. Pensionsvillkor 
ska vara avgiftsbestämda pensionslösning-
ar. Uppsägningstiden från bolagets sida ska 
inte överstiga sex månader. Under uppsäg-
ningstiden om maximalt sex månader utgår 
full lön och anställningsförmåner. Beslut 
om aktie- och aktiekursrelaterade incita-
mentsprogram fattas av bolagsstämman. I 
enskilda fall och om särskilda skäl förelig-
ger kan styrelsen avvika från ovan nämnda 
riktlinjer.

Mr Green har ett optionsprogram till 

förmån för ledande befattningshavare och 
ett optionsprogram till förmån för styrelse-
ledamöter. Enligt respektive stämmobeslut 
avseende dessa program emitterades teck-
ningsoptioner vederlagsfritt till bolagets 
dotterbolag Mr Green & Co Optionsbärare 
AB, med rätt för dotterbolaget att överlå-
ta teckningsoptionerna till vissa ledande 
befattningshavare respektive styrelseleda-
möter. Varje teckningsoption ger rätt att 
teckna en ny aktie i bolaget. Värdering av 
teckningsoptionerna är gjord till mark-
nadspris och är utförd av en extern part i 
Black-Scholes optionsvärderingsmodell.

Optionsprogrammet till förmån för le-
dande befattningshavare inom bolaget och 
dess svenska och maltesiska dotterbolag be-
slutades på årsstämman den 21 april 2016 
och avsåg högst 1 020 000 tecknings- 
optioner med en teckningskurs som fast-
ställts till 45 kronor. Teckning av aktier i 
enlighet med villkoren för teckningsoptio-
nerna kan ske under tiden från och med 
den 22 april 2019 till och med den 22 maj 
2019. Sammanlagt har 920 000 av dessa 
teckningsoptioner förvärvats av ledande 
befattningshavare. Enligt Koden punkt 9.7 
gäller principen att intjänandeperioden 
alternativt tiden från avtalets ingående till 
dess att en aktie får förvärvas inte ska un-
derstiga tre år. Styrelsen beslutade vid två 
tillfällen under 2017 att, med avsteg från 
Koden, erbjuda tre nyanställda ledande 
befattningshavare att förvärva teckningsop-
tioner då årsstämmans beslut uttryckligen 
innefattar möjligheten att erbjuda tillkom-
mande ledande befattningshavare optioner 
samt att nyttan att dessa befattningshavare 
ges möjlighet att delta i Optionsprogram 
2016 är av stor vikt för bolaget. Då Koden 
ska tillämpas enligt principen ”följ eller för-
klara” anser styrelsen att dessa fall är om-
ständigheter som rättfärdigar en avvikelse 
från Koden.

Optionsprogrammet till förmån för 
de vid årsstämman 2016 valda styrelsele-
damöterna, beslutades, efter förslag från 
aktieägare representerande cirka 35 pro-
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cent av aktierna och rösterna i bolaget, på 
årsstämman den 21 april 2016 och avsåg 
högst 360 000 teckningsoptioner. Teck-
ningskursen har fastställts till 45 kronor. 
Teckning av aktier kan ske under tiden 
från och med den 22 april 2019 till och 
med den 22 maj 2019. Sammanlagt har 
320 000 av dessa teckningsoptioner förvär-
vats av styrelseledamöter. 

Om teckningsoptionerna utnyttjas till 
fullo medför det en total utspädnings- 
effekt motsvarande cirka 3,27 procent av 
det totala antalet aktier och röster i bola-
get. I samband med överlåtelsen av teck-
ningsoptioner har respektive optionsinne-
havare ingått optionsavtal med bolaget 
vilka innehåller standardvillkor för denna 
typ av avtal, däribland bestämmelser om 
återköpsrätt och förköpsrätt.

REVISION
Revisor utses av årsstämman för att  

granska dels bolagets årsredovisning och 
bokföring, dels styrelsens och VD:s förvalt-
ning. Revisorns rapportering till ägarna 
sker på årsstämman genom revisions- 
berättelsen. 

Revisionsbolaget Öhrlings Price- 
waterhouseCoopers AB är revisor fram 
till årsstämman 2018 och representeras av 
den auktoriserade revisorn Bo Åsell som 
huvudansvarig revisor. Han har drygt 30 
års erfarenhet i revisionsbranschen och 
arbetar idag främst med bolag noterade 
på marknadsplatser i Sverige, kommunala 
och landstingsägda bolag samt större ägar-
ledda bolag. Bo Åsell arbetade även under 
15 år inom branschorganisationen FAR 
med särskilt ansvar för SME-marknaden, 
det vill säga små och medelstora företag.

Granskning av årsbokslut görs under 
januari–februari. Granskning av årsre-
dovisning sker under februari–mars. I 
samband med bolagets delårsrapporter 

för tredje kvartalet genomförs även över-
siktliga granskningar. Dessutom sker även 
löpande under året en revision av interna 
rutiner och kontrollsystem, vilket rappor-
teras till koncernens VD, finansdirektör, 
revisionsutskott och styrelse.

Styrelsen har en gång under året, utan 
närvaro av VD eller annan person från bo-
lagsledningen, träffat bolagets revisor.

Mr Green har anlitat KPMG gällande 
skattefrågor.

INVESTERARRELATIONER 
Bolagets VD ansvarar för kontakterna  
med aktieägarna. IR-chefen Åse Lindskog 
ansvarar för det löpande IR-arbetet.  
Bolaget informerar aktieägarna via års- 
redovisningen, bokslutskommunikén, 
kvartalsrapporterna och pressmedde-
landen samt www.mrg.se. Dessutom har 
Mr Green deltagit i ett antal investerar- 
träffar och andra IR-aktiviteter.

Aktieägarna utövar sitt inflytande över Mr Green på årsstämman och 
övriga bolagsstämmor. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande 
organ. Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter ankommer på styrelsen och VD i enlighet med svensk 
aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, Nasdaq Stockholms 
emittentregelverk, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument.

Organisation och styrning

VALBEREDNING

REVISIONSUTSKOTT

BOLAGSORDNING

POLICYER  
KONCERNORGANISATION

MÅL OCH STYRPRINCIPER 
RISKHANTERING

INTERN KONTROLL

EXTERN  
REVISION

ROLLER, ANSVAR  
OCH STYRSYSTEM

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

INTERNREVISOR

AKTIEÄGARE

BOLAGSSTÄMMA

STYRELSE

VD OCH KONCERNLEDNING

FINANS VD MR GREEN LTD

JURIDIK VD MR GREEN & CO TECHNOLOGY AB

KOMMUNIKATION OCH IR

RAPPORTERING

ÅRSREDOVISNING 2017 • MR GREEN & CO AB 55

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 



Styrelse
KENT SANDER, FÖDD 1953

STYRELSEORDFÖRANDE, ORDFÖRANDE  
FÖR ERSÄTTNINGSUTSKOTTET. Invald: 2016

Bakgrund: Civilekonom i nationalekonomi och företags-
ekonomi från Stockholms universitet. Kent Sander har 
erfarenhet från ledande befattningar i internationella 
telekom- och högteknologiska IT-företag. Han har bland 
annat varit Executive Vice President Sales för Ericsson 
i USA och VD för TruePosition Inc. Han har vidare haft 
befattningar som senior partner i Brainheart Capital samt 
Advisory Board representant för Samsung Electronics Ltd.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i OnePhone 
Holding AB, Serneke Group AB, Tobii AB och Triboron 
International AB. Styrelseledamot i Edgeware AB och  
BT Onephone Ltd.

Aktie- och optionsinnehav: 200 000 teckningsoptioner.

HENRIK BERGQUIST, FÖDD 1973

STYRELSELEDAMOT. Invald: 2013

Bakgrund: Kandidatexamen i elektronik och en 
kandidatexamen i grafisk teknik från Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) i Stockholm. Henrik Bergquist har arbetat 
i Ericsson inom avdelningen för Tillämpad internetforskning 
samt varit produktägare inom Internetrelaterade produkter. 
Han har vidare varit med och grundat flera digitala företag, 
däribland Betsson, där han bland annat var produktchef. Han 
är också en av Mr Greens tre grundare, och var under en period 
produktchef på Mr Green.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nils-Henrik 
Investment AB.

Aktieinnehav: 5 525 709 aktier.

ANDREA GISLE JOOSEN, FÖDD 1964

STYRELSELEDAMOT, LEDAMOT AV  
ERSÄTTNINGSUTSKOTTET. Invald: 2015

Bakgrund: Civilekonomexamen (MSc) i internationella  affärer 
från Handelshögskolan i Köpenhamn (CBS). Andrea Gisle 
Joosen har erfarenhet från konsumentbranschen och medie-
industrin. Hon var tidigare nordisk VD i bland annat Boxer 
TVAccess, Panasonic Nordic och 20th Century Fox Home 
Entertainment och har haft ledande positioner i Mars, Procter & 
Gamble och Johnson & Johnson.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i BillerudKorsnäs 
Aktiebolag, BillerudKorsnäs Venture AB, Dixons Carphone Plc, 
ICA Gruppen Aktiebolag, James Hardie Plc. och Phoodster AB.

Aktie- och optionsinnehav: 9 500 aktier och 40 000 
tecknings optioner.
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TOMMY TROLLBORG, FÖDD 1939

STYRELSELEDAMOT, LEDAMOT AV ERSÄTTNINGS-
UTSKOTTET OCH REVISIONSUTSKOTTET. Invald: 2012

Bakgrund: Civilekonomexamen i företagsekonomi och 
nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Tommy 
Trollborg har varit verksam som auktoriserad revisor i Wahlbergs 
Revisionsbyrå i Stockholm som VD och huvuddelägare fram till 
1989 och därefter arbetat i flera nationella och internationella 
styrelser, och genom sitt konsultbolag Magnolia Consulting Sàrl 
varit konsult inom finansområdet vid fusioner, bolagsförvärv 
samt lednings- och styrelsefrågor.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Brobyholm 
Fastighets AB. Styrelseledamot i Actant AG, Magnolia 
Consulting Sàrl och Stiftelsen Promobilia.

Aktieinnehav: 420 997 aktier.

EVA LINDQVIST, FÖDD 1958

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE FÖR 
REVISIONSUTSKOTTET. Invald: 2016

Bakgrund: MBA från Melbournes universitet och MSc 
från Linköpings universitet i tillämpad fysik. Eva Lindqvist 
har haft flera ledande positioner, bland annat som Senior 
Vice President och styrelsemedlem för bolag i Telia- och 
Ericssonkoncernen. Hon har även internationell erfarenhet inom 
bland annat strategi och marknadsutveckling, försäljning samt 
produktledning.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Alimak Group AB, 
Assa Abloy AB, Com Hem Holding AB, Kährs Holding AB och 
SWECO AB.

Aktie- och optionsinnehav: 2 300 aktier och 40 000 
teckningsoptioner.

DANKO MARAS, FÖDD 1963

STYRELSELEDAMOT, LEDAMOT AV 
REVISIONSUTSKOTTET. Invald: 2016

Bakgrund: Harvard Business School, GMP. 
Civilekonomexamen från Uppsala universitet med 
fördjupning i redovisning och revision. Danko Maras  
var tf VD och koncernchef på Cloetta AB 1 september 
2016–14 februari 2017. Han har haft flera ledande 
befattningar inom Unilever Nordic och har arbetat inom 
Unilever i såväl USA som Holland och Schweiz. Han har 
bland annat innehaft positionerna som CFO i Leaf och 
CFO/COO i Unilever Nordic.

Övriga uppdrag: CFO Cloetta AB. Styrelseordförande i  
Doublebay Investment AB. Styrelseledamot i Highwood  
AB och flera dotterbolag i Cloetta AB.

Aktie- och optionsinnehav: 10 000 aktier och 40 000 
teckningsoptioner.
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Koncernledning
PER NORMAN, FÖDD 1964

VD

Bakgrund: Civilingenjörsexamen i maskinteknik från 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och MBA 
från Uppsala universitet. Per Norman har en bakgrund 
som managementkonsult och har innehaft flera ledande 
befattningar, bland annat som vice VD och CTO i Modern 
Times Group (MTG), VD i SES Sirius, VD i Boxer TV-Access 
och vice koncernchef i Teracom.

I nuvarande position sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sveriges Television AB. 

Aktie- och optionsinnehav: 370 000 aktier och 250 000 
teckningsoptioner.

SIMON FALK, FÖDD 1972

CFO

Bakgrund: Magisterexamen i ekonomi från Stockholms 
universitet. Simon Falk har tidigare varit CFO på 
Kronans Apotek. Dessförinnan har han en bakgrund 
inom telekombranschen där han varit CFO både för 
Bredbandsbolaget och för flera bolag inom Tele2-koncernen.

I nuvarande position sedan 2014.

Aktie- och optionsinnehav: 86 000 aktier och 80 000 
teckningsoptioner.

JAN TJERNELL, FÖDD 1963

CHEFSJURIST

Bakgrund: Juristexamen från Stockholms universitet.  
Jan Tjernell har internationell erfarenhet som bolagsjurist, 
framförallt inom telekombranschen. Han var bland annat 
chefsjurist på Tele2 under elva år samt chefsjurist på  
Digicel i sex år.

I nuvarande position sedan 2015.

Aktie- och optionsinnehav: 13 000 aktier och 40 000 
teckningsoptioner.
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MATTIAS WEDAR, FÖDD 1973

VD MR GREEN & CO TECHNOLOGY AB

Bakgrund: Magisterexamen i informatik från Lunds universitet. 
Mattias Wedar kommer närmast från Eniro där han haft 
flera ledande positioner och ingått i koncernledningen. Han 
har bland annat varit CIO, VD för Sverige och Finland samt 
Danmark och produkt- och marknadschef. Innan Mattias kom 
till Eniro var han på Accenture i olika chefsbefattningar och 
som kundansvarig.

I nuvarande position sedan 2017.

Aktie- och optionsinnehav: 944 aktier och 20 000 
teckningsoptioner.

Tf VD för Mr Green & Co Technology AB, Stefan Gustafsson, 
efterträddes av Mattias Wedar i oktober 2017.

Frida Adrian, IR-chef, var föräldraledig från mars till november då 
hon lämnade företaget. Kommunikationschefen Åse Lindskog har 
tagit över rollen som IR-chef.

ÅSE LINDSKOG, FÖDD 1962

IR- OCH KOMMUNIKATIONSCHEF

Bakgrund: Utbildad vid Journalisthögskolan samt studier vid 
Handelshögskolan i Stockholm. Åse Lindskog har tidigare varit 
IR-chef samt presschef på Ericsson, analytiker på Swedbank 
Robur, generalsekreterare för Sveriges Finansanalytikers 
Förening, ämnessakkunnig på Näringsdepartementet samt 
reporter på DI och Veckans affärer.

I nuvarande position sedan 2016.

Aktie- och optionsinnehav: –

JESPER KÄRRBRINK, FÖDD 1964

VD MR GREEN LTD

Bakgrund: Ekonomistudier på Örebro universitet. Jesper 
Kärrbrink har erfarenhet som VD från bolag inom media, 
spel och e-handel, bland annat för VD för Svenska Spel, 
Eniro, Östersunds-Posten, Metro International, Bonniers 
Veckotidningar samt för online och e-handelsföretag som 
Bonnier Interactive och Euroflorist.

I nuvarande position sedan 2016.

Aktie- och optionsinnehav: 19 378 aktier och 250 000 
teckningsoptioner.
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Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel 
disponeras enligt följande:

Belopp i kronor

Balanserad vinst 828 484 528

Årets resultat   53 706 794

Summa vinstmedel 882 191 322

Överföring till aktieägarna  53 104 237

Balanseras i ny räkning 829 087 085

Till årsstämman föreslår styrelsen en överföring 
till aktieägarna med 1,30 kronor per aktie genom 
ett automatiskt inlösenprogram. Överföringen 
föreslås ske genom en aktiesplit 2 för 1 följt av en 
obligatorisk inlösen av den andra aktien med  
1,30 kronor.

Totalt föreslås en överföring av 53 104 237 
kronor. Efter genomförandet av det  obligatoriska 
och automatiska inlösenförfarandet kommer 
 bolagets totala balanserade vinstmedel att uppgå 
till 829 087 085 kronor.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med 
försiktighetsregeln i 17 kap 3§ samt 18 kap 4§ 
 aktiebolagslagen enligt följande redogörelse:

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdel-
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer  
på storleken av det egna kapitalet samt bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet, nuvarande verk-
samhetsplan och ställning i övrigt.

Vad beträffar företagets resultat och ställning  
i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
 balansräkningar med tillhörande bokslutskom-
mentarer.
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Koncernens resultaträkning

Kkr Not 2017 2016

Intäkter 3 1 192 033 924 524

Summa intäkter 1 192 033 924 524

Kostnad för sålda tjänster –376 261 –306 685

Aktiverat arbete för egen räkning 80 037 56 549

Marknadsföring –403 850 –336 432

Personalkostnader 5 –143 581 –130 784

Övriga rörelsekostnader 5,6,7 –162 805 –115 778

EBITDA före poster av engångskaraktär 185 572 91 393

Poster av engångskaraktär 8 – –15 810

EBITDA efter poster av engångskaraktär 185 572 75 582

Avskrivningar 9 –69 529 –56 489

Rörelseresultat (EBIT) 116 043 19 093

Finansiella intäkter 10 –90 10 369

Finansiella kostnader 10 – 346 –10

Resultat före skatt 115 608 29 452

Inkomstskatt 11 –6 252 3 649

Årets resultat 12 109 355 33 101

Vägt genomsnittligt antal aktier 38 575 440 35 849 413 

Resultat per aktie före utspädning, kr 2,83 0,92

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 39 815 440 35 849 413 

Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,75 0,92

Ingår i kostnad för sålda tjänster:

Spelskatt Österrike (exkl ränta) –112 182 –85 116

Ränta spelskatt Österrike –11 339 –8 773

Spelskatt övriga marknader –58 827 –38 947
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Rapport över totalresultat

Kkr 2017 2016

 Årets resultat 109 355 33 101

 Övrigt totalresultat: 

 Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen: 

 – Valutakursdifferenser vid konsolidering 25 023 33 424

 Övrigt totalresultat för året 25 023 33 424

 Årets totalresultat 134 378 66 525

 Årets totalresultat hänförligt till: 

 – Moderbolagets aktieägare 134 378 66 525
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2017 2016

Kkr Not 31 dec 31 dec

Kundavtal 13 5 910  0

Varumärke 13 322 088 304 230

Övriga immateriella tillgångar 13 134 706 93 437

Goodwill 13 624 727 523 088

Inventarier 14 9 045 4 890

Uppskjuten skattefordran 15  236  368

Anläggningstillgångar 1 096 711 926 012

Aktuella skattefordringar 15 – 6 747

Övriga fordringar 16 23 577 18 079

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 20 495 7 828

Likvida medel 18 597 711 266 908

Omsättningstillgångar 641 784 299 561

SUMMA TILLGÅNGAR 19 1 738 495 1 225 574

Aktiekapital 20 40 849 35 849

Övrigt tillskjutet kapital 20 865 170 683 888

Omräkningsreserv 20 110 371 85 348

Balanserade medel 20 14 736 –94 619

Eget kapital 1 031 127 710 466

Uppskjuten skatteskuld 15 117 254 114 484

Reserv spelskatt Österrike 21 339 120 212 001

Långfristiga skulder 456 374 326 485

Leverantörsskulder 57 896 69 027

Kundkonton 45 400 27 426

Övriga kortfristiga skulder 22 33 732 10 340

Skatteskulder 15 1 339 –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 112 628 81 830

Kortfristiga skulder 250 995 188 623

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19   1 738 495 1 225 574
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Rapport över förändring  
i koncernens eget kapital

Kkr Aktiekapital
Övrigt till- 

skjutet kapital
Omräknings- 

reserv
Balanserade 

vinstmedel Eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2016 35 849 680 773 51 924 –127 720 640 826

Årets totalresultat

Årets resultat – – – 33 101 33 101

Övrigt totalresultat  – – 33 424  – 33 424

Årets totalresultat – – 33 424 33 101 66 525

Transaktioner med aktieägarna

Optionspremier  – 3 115 – – 3 115

Årets transaktioner med aktieägarna – 3 115 – – 3 115

Utgående eget kapital 31 december 2016 35 849 683 888 85 348 –94 619 710 466

Årets totalresultat

Årets resultat – – 109 355 109 355

Övrigt totalresultat  – – 25 023 – 25 023

Årets totalresultat  – – 25 023 109 355 134 378

Transaktioner med aktieägarna

Optionspremier  –  282 – –  282

Nyemission 5 000 190 000 – – 195 000

Kostnad för nyemission  – –9 000 – – –9 000

Årets transaktioner med aktieägarna 5 000 181 282 – – 186 282

Utgående eget kapital 31 december 2017 40 849 865 170 110 371 14 736 1 031 127

Rapport över förändring i koncernens eget kapital ska läsas tillsammans med efterföljande not 20.
Det egna kapitalet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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Koncernens kassaflödesanalys 

Kkr Not 2017 2016

Rörelseresultat (EBIT) 116 043 19 093

Justerat för:

 – Avskrivningar 9 69 529 56 489

 – Orealiserade valutakursdifferenser, netto 3 377 3 716

 – Spelskatt Österrike 117 382 2 858

Förändringar i rörelsekapital 28 885 51 084

Betald inkomstskatt –6 437 –4 436

Ränteintäkter –90  28

Räntekostnader –225 –10

Kassaflöde från den löpande verksamheten 328 465 128 822

Kassaflöde från investeringsverksamheten:

 – Utbetalning förvärv av dotterbolag/tillgångar och skulder 4 –91 991 –

 – Förvärvade likvida medel 4 6 311 –

 – Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 13 –104 761 –62 708

 – Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14 –6 728 –3 686

Kassaflöde från investeringsverksamheten –197 168 –66 394

Kassaflöde från finansieringsverksamheten:

 – Nyemission 186 000 –

 – Optionspremier 20  282 3 115

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 186 282 3 115

Förändring i likvida medel 317 579 65 544

Valutakursdifferenser 13 225 11 083

Likvida medel vid periodens början 18 266 908 190 281

Likvida medel vid periodens slut 18 597 711 266 908
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Moderbolagets resultaträkning

Kkr Not 2017 2016

Intäkter 3 5 516 4 814

Summa intäkter 5 516 4 814

Marknadsföring –292 –124

Personalkostnader 5 –13 708 –16 843

Övriga rörelsekostnader 5,6,7 –15 919 –16 432

EBITDA före poster av engångskaraktär –24 403 –28 586

Poster av engångskaraktär 8 – –15 810

EBITDA efter poster av engångskaraktär 24 –24 403 –44 396

Avskrivningar 9 –204 –199

Rörelseresultat (EBIT) –24 608 –44 596

Resultat från andelar i koncernföretag 24,25 68 948 44 169

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10,24  423  0

Räntekostnader och liknande resultatposter 10,24 –556 –1 052

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 44 207 –1 479

Bokslutsdispositioner 26 9 500 6 650

Resultat före skatt 53 707 5 171

Skatt på årets resultat 11 – –

Årets resultat 53 707 5 171

Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat, då inga poster redovisas i övrigt totalresultat.
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Moderbolagets balansräkning

Kkr Not 2017 2016

Övriga immateriella tillgångar 13  126  315

Inventarier 14  35  51

Innehav i dotterbolag 27 717 507 717 224

Anläggningstillgångar 717 668 717 590

Aktuell skattefordran 15  817  337

Kortfristiga fordringar dotterbolag 24 79 155 51 543

Kortfristiga lånefordringar dottebolag 24 77 976 –

Övriga fordringar 16  838 2 467

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17  700  451

Likvida medel 18 52 931 11 723

Omsättningstillgångar 212 417 66 520

SUMMA TILLGÅNGAR  930 085  784 110

Aktiekapital 40 849 35 849

Summa bundet eget kapital 20 40 849 35 849

Balanserade medel   828 485 642 031

Årets resultat 53 707 5 171

Summa fritt eget kapital 882 191 647 202

Eget kapital 923 041 683 052

Leverantörsskulder  838 14 077

Övriga skulder 22  516  875

Kortfristiga lån dotterbolag 24 – 79 767

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 5 690 6 339

Kortfristiga skulder 7 044 101 058

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    930 085  784 110
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Bundet  
eget kapital Fritt eget kapital

Kkr Aktiekapital
Aktieägar- 

tillskott Överkursfond
Balanserade 

vinstmedel Summa

Ingående eget kapital 1 januari 2016 35 849 122 000 558 773 –41 857 674 765

Årets resultat – – – 5 171 5 171

Årets totalresultat  –  –  – 5 171 5 171

Optionspremier  –  – 3 115 – 3 115

Summa transaktioner med ägarna  –  – 3 115  – 3 115

Utgående eget kapital  
31 december 2016

 35 849  122 000  561 888 –36 685  683 052

Årets resultat – – –  53 707 53 707

Årets totalresultat  –  –  –  53 707 53 707

Optionspremier – –   282   –  282

Nyemission  5 000   –  190 000   – 195 000

Kostnad för nyemission – – –9 000   – –9 000

Utgående eget kapital  
31 december 2017

 40 849  122 000  743 170  17 021 923 041

Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat.

Rapport över förändring i  
moderbolagets eget kapital

68 ÅRSREDOVISNING 2017 • MR GREEN & CO AB

FINANSIELLA RAPPORTER



Moderbolagets kassaflödesanalys 

Kkr Not 2017 2016

Resultat före skatt 53 707 5 171

Justerat för:

 – Avskrivningar/nedskrivningar 9  204  199

 – Anteciperad utdelning 25 –68 948 –44 169

Förändringar i rörelsekapital –16 181 12 253

Utbetalning tidigare anteciperad utdelning 44 169 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 951 –26 546

Kassaflöde från investeringsverksamheten:

 – Lämnade aktieägartillskott –282 –3 115

 – Utgivande av lån –77 976 –

 – Förvärv av materiella anläggningstillgångar – – 45

Kassaflöde från investeringsverksamheten –78 258 –3 160

Kassaflöde från finansieringsverksamheten:

 – Nyemission 186 000 –

 – Upptagande av lån – 34 049

 – Återbetalning av lån –79 767 –

 – Optionspremier  282 3 115

Kassaflöde från finansIeringsverksamheten 106 515 37 164

Förändring i likvida medel 41 208 7 458

Likvida medel vid periodens början 18 11 723 4 265

Likvida medel vid periodens slut 18 52 931 11 723
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Noter

NOT 1. ALLMÄN INFORMATION

Mr Green & Co AB (publ), (Moderbolaget, organisationsnummer 
556883-1449) bedriver genom dotterbolag (sammantaget Koncer-
nen) spelverksamhet över internet. Verksamheten bedrivs främst 
via bolag i Malta och Sverige. 

Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat och med säte i 
 Stockholm. Adressen till bolagets huvudkontor är  
Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm. Bolagets aktier är  
noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 30 november 2016. 

Denna koncernredovisning godkändes av styrelsen för publicering 
den 16 mars 2018. Koncernens respektive moderbolagets resul-
tat- och balansräkning kommer att bli föremål för fastställelse på 
årsstämman den 7 maj 2018.

NOT 2. REDOVISNINGSPRINCIPER

Alla värden inom parentes ( ) är jämförelsesiffror för samma period 
föregående år om inget annat anges. I årsredovisningen samt den 
kommenterande texten används enheten Mkr om inget annat anges. 
I räkenskapstabellerna samt noter används enheten Kkr om inget 
annat anges. Samtliga belopp är avrundade till närmaste miljoner 
alternativt tusentals kronor.

Koncernredovisningen för Mr Green & Co AB (publ) har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen, International Financial Re-
porting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt Rådet för 
finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner.

De finansiella rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Enligt RFR 2 ska moderbolaget använda samma redovis-
ningsprinciper som koncernen, det vill säga IFRS, i den utsträckning 
som RFR 2 medger detta. Moderbolaget tillämpar samma redo-
visningsprinciper som koncernen med undantag för de fall som 
beskrivs nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinci-
per”.

Ändrade redovisningsprinciper
Inga nya redovisningsprinciper som är tillämpliga från 2017 eller 
frivilliga ändringar har förändrat koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder jämfört med den 
senaste årsredovisningen.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Från och med 1 januari 2018 ska IFRS 15 ”Intäkter från avtal med 
kunder” samt IFRS 9 ”Finansiella instrument” tillämpas. Under 2017 
har ett projekt bedrivits för att identifiera effekterna av dessa. Detta 
projekt har avslutats under fjärde kvartalet 2017.

Mr Green är primärt en onlinekasinooperatör, och intäkterna 
kommer huvudsakligen från kasinospel såsom spelautomater och 
traditionella kortspel som blackjack och baccarat samt roulette. 
De genomsnittliga utbetalningarna av satsade medel i denna typ 
av spel är känt när spelet sker. Denna typ av spel definieras som 
”spel med fasta odds”. Sådana spel definieras som ett finansiellt 
instrument enligt IFRS 9, och omfattas därför inte av IFRS 15. Att 
tillämpa IFRS 9 istället för IFRS 15 påverkar inte intäktsredovisning-
en eller de finansiella rapporterna, då periodisering och belopp blir 
desamma oavsett vilken standard som tillämpas. Mr Green bedömer 
att IFRS 9 ska tillämpas på alla spel med fasta odds och att IFRS 15 
ej är tillämpligt för dessa intäkter. Bolaget konstaterar att detta är i 
överensstämmelse med IASB:s uppfattning. Vidare konstateras att 
IFRS 9 från 2018 ej kommer att få någon påverkan på de finansiella 
rapporterna.

Inom Mr Greens verksamhet finns det andra intäkter som till omfatt-
ning och belopp ej är väsentliga, men för vilka IFRS 15 ska tillämpas. 
Mr Green har utvärderat effekterna av att tillämpa IFRS 15 för dessa 
och konstaterat att IFRS 15 ej kommer att innebära någon föränd-
ring för koncernens finansiella rapporter. 

Från och med den 1 januari 2019 ska IFRS 16 ”Leasing” tillämpas. 
Denna standard kräver att tillgångar och skulder hänförliga till 
alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkning-
en. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har 
en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod 
och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. IFRS 16 
ersätter IAS 17 ”Leasing” med tillhörande tolkningar IFRIC4, SIC-15 
och SIC-27. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt 
att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som 
påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Koncernen kommer inte 
att tillämpa standarden i förtid. Tillämpningen av standarden har 
fastställts av EU. Standarden kommer huvudsakligen att påverka 
koncernens hyresavtal för lokaler. Kostnaden för leasingavtal för 
räkenskapsåret 2017 uppgick till 15,6 Mkr. Per 31 december 2017 
uppgick det odiskonterade beloppet avseende betalningsåtagand-
en för operationella leasingavtal till 33,4 Mkr. För mer information 
om bolagets leasingåtaganden, inklusive förfallostrukturen, se not 6 
Operationell leasing.

Övriga ändringar av redovisningsprinciper med framtida tillämpning 
bedöms inte komma att ha någon väsentlig effekt på koncernens 
redovisning.

Värderingsgrunder
Tillgångar och skulder redovisas till historiska anskaffningsvärden 
förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde enligt angivna redovisningsprinciper i avsnittet ”Fi-
nansiella instrument”.

Väsentliga redovisningsbedömningar,  
uppskattningar och antaganden
Upprättandet av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS 
kräver att företagsledningen gör vissa kritiska uppskattningar och 
antaganden som påverkar de redovisade beloppen av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena 
baseras på tidigare erfarenheter och ett antal andra faktorer som 
under rådande förhållanden kan antas vara rimliga.

Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan 
för att bedöma redovisade värden på tillgångar och skulder som 
inte enkelt kan bestämmas utifrån andra källor. Verkligt utfall kan 
komma att skilja sig från dessa uppskattningar och antaganden. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Förändring-
ar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs, om 
ändringen bara påverkat denna period. Om förändringarna även 
avser framtida perioder redovisas dessa i den period ändringen 
görs och i framtida perioder.

De uppskattningar och antaganden som innebär en risk för väsentli-
ga justeringar av redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår liksom kritiska bedömningar vid till-
lämpningen av koncernens redovisningsprinciper diskuteras nedan. 
Redovisade uppskattningar och bedömningar bedöms som rimliga 
under rådande omständigheter.

Företagsledningen och revisionsutskottet har diskuterat utveck-
lingen och valet av samt upplysningarna om koncernens kritiska 
redovisningsprinciper och uppskattningar. De uppskattningar och 
bedömningar som har gjorts vid tillämpningen av koncernens redo-
visningsprinciper beskrivs nedan.
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Noter

Nedskrivning anläggningstillgångar
Koncernen har väsentliga immateriella anläggningstillgångar i 
huvud sak i form av goodwill samt varumärke vars värdering är 
viktig för koncernens totala tillgångsmassa. Årligen eller vid indika-
tioner på händelser och/eller omständigheter som påverkar värdet 
negativt, prövas värdet av goodwill och varumärke i enlighet med 
beskrivningen i avsnittet ”Nedskrivningsprövning av goodwill samt 
varumärke”. Återvinningsvärdet jämförs med det redovisade värdet 
för att bedöma eventuellt nedskrivningsbehov. En tillgångs återvin-
ningsvärde är det högre av nyttjandevärde och verkligt värde minus 
försäljningskostnader. Nyttjandevärdet är nuvärdet av de framti-
da kassaflöden som en tillgång bedöms generera genom fortsatt 
användning i verksamheten. Det redovisade värdet av goodwill och 
varumärke vid periodens slut uppgår till 946,8 (827,3) Mkr.

Skattetvisten i Österrike
Som framgår av förvaltningsberättelsen bestrider Mr Green skatt-
skyldigheten för spelskatt i Österrike med hänvisning till bland 
annat Österrikes konstitution och EU-lagstiftning och har inlett en 
överklagandeprocess vid österrikisk domstol samt ingivit ett klago-
mål till EU-kommissionen. Med hänsyn till bland annat det osäkra 
rättsläget med pågående och sannolikt långdragna juridiska proces-
ser i såväl Österrike som inom EU samt den politiska agendan inklu-
derande en eventuell avyttring av spelmonopolet, har koncernen vid 
en sammanvägd bedömning beslutat att löpande reservera belopp 
motsvarande den eventuella spelskatten i resultaträkningen såsom 
kostnad för sålda tjänster. Från och med delårsrapporten för tredje 
kvartalet 2016 tydliggör koncernen räntebeloppet som är hänförligt 
till spelskatten i Österrike. Räntebeloppet har tidigare inkluderats 
i det totala beloppet för ”Spelskatt Österrike” i resultaträkningen. 
Enligt den nya principen lämnas information om ”Spelskatt Öster-
rike” och ”Ränta” som upplysning i direkt anslutning till resultaträk-
ningen. Detta då ledningen anser att den är väsentlig för läsaren 
av rapporterna avseende en korrekt förståelse av resultaträkningen 
samt kostnad för sålda tjänster.

Skatten för självrättelseperioden som finns beskriven i förvaltnings-
berättelsen samt efterföljande reserveringar uppgår per 31 decem-
ber 2017 till 443,2 Mkr och har påverkat resultatet för perioden 2014 
till och med 2017 med motsvarande belopp. Eftersom det råder 
osäkerhet om hur spelskatten ska beräknas är nämnda belopp be-
räknade utifrån hur Mr Green uppfattar att spelskatten kan komma 
att beräknas. Det finns en risk för att Mr Green förlorar skattetvisten 
eller att beloppen kan komma att justeras till högre belopp än vad 
koncernen har beräknat. Reserverade belopp för spelskatter i Öster-
rike framgår i not 21, Reserv för spelskatt Österrike.

Poster av engångskaraktär
Poster som är av engångskaraktär har inte ett direkt samband med 
koncernens normala verksamhet, där en redovisning tillsammans 
med övriga poster i resultaträkningen skulle försvåra jämförelsen 
med övriga perioder samt göra det svårare för en utomstående att 
bedöma koncernens utveckling, se not 8.

Koncernredovisning
Mr Green & Co AB (publ) grundades 2012 och förvärvade aktierna i 
Green Gaming Group Plc (GGG) där det operativa bolaget Mr Green 
Ltd, som driver spelbolaget Mr Green (mrgreen.com), är ett helägt 
dotterbolag. Förvärvet av GGG gjordes i flera steg under decem-
ber 2012 och första halvåret 2013. I slutet av juni 2013 förvärvades 
samtliga utestående aktier av Mr Green & Co AB och GGG blev 
ett helägt dotterbolag. Den nuvarande koncernstrukturen med ett 
svenskt moderbolag, Mr Green & Co AB, listades på den svenska 
handelsplatsen Aktietorget 2013 och är från och med 30 november 
2016 listat på Nasdaq Stockholm.

Samtliga bildade och förvärvade bolag ägs direkt eller indirekt till 
100 procent av Mr Green & Co AB (publ).

Konsolideringen omfattar den finansiella informationen för Mr Green 
& Co AB (publ) och samtliga koncernbolag. Koncernbolag är alla 
bolag där bolaget har ett bestämmande inflytande. Detta genom 
att direkt eller indirekt inneha mer än hälften av rösterna eller på 
annat sätt ha bestämmande inflytande. Koncernen konsoliderar 
ett dotterbolag från det datum då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. Dotterbolagen tas ur konsolidering från det 
datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernen tillämpar förvärvsmetoden för att redovisa rörelseför-
värv. Förvärv av ett dotterbolag betraktas därmed som en trans-
aktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets till-
gångar och övertar dess skulder. I samband med förvärvet värderas 
identifierbara tillgångar och skulder till verkligt värde. Skillnaden 
mellan verkligt värde på köpeskillingen och verkligt värde på iden-
tifierbara nettotillgångar redovisas som goodwill i balansräkningen. 
Är skillnaden negativ redovisas skillnadsbeloppet som intäkt i re-
sultaträkningen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de 
uppstår. Eventuell villkorad tilläggsköpeskilling som ska erläggas av 
koncernen redovisas på förvärvsdagen till verkligt värde. Villkorad 
köpeskilling klassificeras antingen som eget kapital eller som finan-
siell skuld. Belopp klassificerade som finansiella skulder omvärderas 
varje period till verkligt värde. Eventuella omvärderingsvinster och 
-förluster redovisas i resultatet.

En översikt över alla konsoliderade koncernbolag för Mr Green & Co 
AB (publ) finns i not 27.

Fordringar, skulder och transaktioner mellan koncernbolag samt 
koncerninterna vinster elimineras i koncernredovisningen.

Transaktioner i utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i 
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska 
miljö där respektive bolag huvudsakligen är verksamt (funktionell 
valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som 
är koncernens tillika moderbolagets rapportvaluta. För de legala 
enheterna omräknas transaktioner i utländsk valuta till den kurs som 
föreligger på transaktionsdagen. Fordringar och skulder i utländsk 
valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkningen redovisas i resultaträkningen.

I koncernredovisningen räknas tillgångar och skulder i utlandsverk-
samheter om från respektive funktionell valuta till koncernens rap-
porteringsvaluta (svenska kronor) till balansdagens kurs. Goodwill 
som uppstår vid förvärv av en utländsk verksamhet behandlas som 
tillgångar och skulder i detta bolags funktionella valuta och om-
räknas till balansdagens kurs. Poster under intäkter och kostnader 
räknas om enligt genomsnittlig valutakurs för året. Omräkningsdif-
ferensen som uppstår redovisas i Övrigt totalresultat och ackumule-
ras som omräkningsreserv inom det egna kapitalet. Vid avyttring av 
utländsk verksamhet omklassificeras det uppskjutna ackumulerade 
beloppet under eget kapital som härrör till denna specifika utländ-
ska verksamhet via Övrigt totalresultat till resultaträkningen.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar- och skulder ingår i rörel-
seresultatet (EBIT) medan kursdifferenser på finansiella fordringar 
och skulder redovisas bland finansiella poster.
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Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av en koncern som bedriver verksam-
het från vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader 
och för vilket det finns fristående finansiell information tillgänglig. 
Ett rörelsesegments resultat följs upp av bolagets högsta verkstäl-
lande beslutsfattare för att fatta beslut om resurser som ska alloke-
ras till segmentet och bedöma dess lång- och kortsiktiga finansiella 
resultat. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstäm-
mer med den interna rapporteringen som lämnas till verksamhetens 
högsta beslutsfattare.

Mr Greens verksamhet är främst inriktad på kasinospel på internet 
och bolaget erbjuder cirka 1 000 kasinospel inom kasinoverksam-
heten. Den högsta verkställande ledningen inom Mr Green, koncern-
ledningen, granskar inte resultatet för enskilda kasinospel och fattar 
heller inga beslut om allokering av resurser för de enskilda spelen. 
Koncernledningen hanterar istället verksamheten inom Mr Green 
som enbart en tjänst – ”kasino”. Intäkter redovisas i rapporter för 
olika geografiska regioner, men står inte i fokus vid resultatvärde-
ring och beslut om allokering av resurser sker inte heller utifrån 
regioner. Rapporteringen av regioner i årsredovisning samt delårs-
rapporter görs istället utifrån branschpraxis och intressentperspek-
tiv. Gällande genomförda kapitalinvesteringarna, framför allt inom 
teknik, plattform och nya spel, ska dessa öka konkurrenskraften och 
stimulera tillväxten. Samtliga intäkter genereras från försäljnings-
stället på Malta och i allt väsentligt är anläggningstillgångar hän-
förliga till Malta. Av detta resonemang följer att Mr Green, i enlighet 
med IFRS 8, ska anses ha ett rörelsesegment. 

2016 breddade koncernen sitt utbud med ytterligare en tjänst, 
sportbok. Rörelsesegmentet är ännu i uppstartsskede, inga väsent-
liga marknadsföringsinsatser har ännu genomförts och intäkterna 
hänfört detta segment understiger de kvantitativa gränsvärdena 
enligt IFRS 8 varför ingen redovisning av detta rörelsesegment 
ännu är aktuell i externa rapporter.

Intäkter
Koncernens intäkter avser intäkter från spelverksamhet och efter 
eliminering av koncernintern försäljning. Koncernens spelverksam-
het erbjuder onlinespeltjänster i kategorierna kasino och sport-
bok. Intäkter för koncernens spelverksamhet hänförliga till kasino 
motsvaras av totalt satsat belopp på samtliga spel med avdrag för 
vinster utbetalda till spelare samt med avdrag för tilldelad bonus 
och tillskjutna jackpottmedel. Koncernens intäkter hänförliga till 
spelverksamheten redovisas direkt när intäkten uppkommer.

Intäkterna för koncernens spelverksamhet hänförliga till sportbok 
motsvaras av totalt satsat belopp med avdrag för vinster utbetalda 
till spelare samt med avdrag för tilldelade så kallad free bets och 
tilldelad bonus. Ännu ej avgjorda sportspel och vad tas upp till 
anskaffningsvärde, det vill säga de spel som inte är avgjorda vid 
finansieringsperiodens slut har inte påverkat resultatet.

Kostnad för sålda tjänster
Kostnad för sålda tjänster avser licensavgifter till spelleverantörer, 
spelskatter, kostnader för betalningstjänster, kostnader för bedräg-
liga transaktioner och återdebiteringar från kontokortsleverantörer 
samt där tillhörande indirekta skatter. Avseende spelskatt hänfört 
till marknaden i Österrike redovisas denna löpande i resultatet som 
kostnad för sålda tjänster. 

De bedrägliga transaktionerna samt återdebiteringarna uppgick till 
+1,1 (–14,7) Mkr, vilket motsvarar cirka +0,1 (–1,6) procent av kon-
cernens totala spelintäkter. Årets netto är en intäkt på grund av 
återtagna förluster. Föregående år skedde ett bedrägeri kopplat till 
en säkerhetsbrist i en specifik betalningslösning hos tredje part som 

belastade det fjärde kvartalet 2016 med 8,4 Mkr. Säkerhetsbristen 
åtgärdades i slutet av fjärde kvartalet 2016.

Leasing
Leasing där en väsentlig del av risker och fördelar med ägande 
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betal-
ningar som görs under leasingtiden kostnadsförs i resultaträkningen 
linjärt över leasingperioden. Koncernens operationella leasing avser 
i huvudsak hyror för lokaler samt kontorsinventarier.

Koncernen har ingen finansiell leasing.

Ersättningar till anställda

Avtalsenlig lön
Ersättningar till koncernens anställda förväntas regleras inom tolv 
månader efter utgången av den rapportperiod under vilken de 
anställda utför tjänsterna. Koncernens ersättningar avser i huvudsak 
löner, semesterlöner, bonus samt där tillhörande sociala avgifter och 
dessa redovisas som personalkostnader i resultaträkningen i den 
period då tjänsterna utförs i enlighet med anställningsavtal.

Pensioner
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner, där storleken på 
pensionen är beroende av de inbetalda pensionspremierna. Kost-
naden redovisas i resultaträkningen för perioden när tjänsten som 
detta hänförs till tillhandahålls av medarbetarna.

Avtal gällande pension innebär att pensionspremien grundar sig på 
pensionsgrundande lön, vilket innebär fast lön inklusive semesterer-
sättning. Pensionsåldern för VD är 65 år.

Ersättningar vid uppsägning
Inom ramen för anställningsvillkoren för VD samt övriga ledande 
befattningshavare finns stipulerat en ömsesidig uppsägningstid om 
sex månader. Kostnader i samband med uppsägningar av personal 
redovisas som en skuld om det är en följd av en enhets beslut att 
avsluta en anställds anställning före den normala tidpunkten eller en 
anställds beslut att acceptera ett erbjudande om frivillig uppsäg-
ning i utbyte mot ersättning.

Inkomstskatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen förutom då skatten är 
hänförlig till poster som redovisas direkt i eget kapital, eller i övrigt 
totalresultat, där skatten redovisas i eget kapital respektive i övrigt 
totalresultat.

Aktuell skattekostnad är den förväntade skattekostnaden för den 
skattepliktiga inkomsten för året, baserat på gällande skattesats 
eller formellt föreskriven skatt i slutet av redovisningsperioden, och 
eventuell justering av aktuell skatt från tidigare år.

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som upp-
kommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder 
och dessas redovisade värden i koncernredovisningen.

Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till 
följd av redovisning av goodwill.

Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av de skattesat-
ser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som kan 
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas till-
gängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Noter
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Varumärke och goodwill
Förvärvade varumärken, vilket huvudsakligen avser Mr Green som 
är av väsentligt värde, redovisas till anskaffningsvärde. Baserat på 
att varumärkena är starkt bidragande till koncernens intäkter och 
att koncernen löpande gör omfattande investeringar för befintliga 
och tillkommande marknader och kontinuerlig utveckling görs av 
teknikplattformen, bedöms koncernens varumärken ha en obestäm-
bar nyttjandeperiod. Varumärken med obestämbar nyttjandeperiod 
skrivs inte av, utan prövas för eventuellt nedskrivningsbehov. Se 
avsnitt Nedskrivningsprövning av goodwill samt varumärke.

Goodwill uppstår vid förvärv av dotterbolag och goodwill utgörs 
av skillnaden mellan det verkliga värdet av den betalda ersättning-
en och det verkliga värdet av identifierbara tillgångar och skulder. 
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid 
förvärvstillfället av utländska bolag behandlas som det förvärva-
de bolagets tillgångar och skulder och omräknas enligt kursen 
på förvärvsdagen i förvärvsanalysen. Justeringar vid omräkning 
till balansdagens kurs förs till omräkningsreserven. Från och med 
förvärvsdatumet fördelas den goodwill som förvärvats i samband 
med ett rörelseförvärv, på varje kassagenererande enhet i koncer-
nen som förväntas få synergieffekter från samgåendet. Koncer-
nens goodwill härstammar huvudsakligen från förvärvet av Green 
 Gaming Group Plc som gjordes under 2013 och Dansk Underhold-
ning under 2017. Posten redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för eventuella ackumulerade nedskrivningar. 

Nedskrivningsprövning av goodwill samt varumärke 
Varje kassagenererande enhet på vilken goodwill fördelas, represen-
terar den lägsta nivå inom koncernen på vilken eller vilka goodwill 
övervakas i den interna styrningen. En kassagenererande enhet 
är den lägsta nivå till vilken en tillgång som genererar kassaflöde 
oberoende av andra tillgångar kan fördelas. Det redovisade värdet 
på goodwill jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av 
nyttjandevärdet och verkligt värde efter avdrag för försäljningskost-
nader. Nyttjandevärdet motsvaras av nuvärdet av framtida kassaflö-
den som den kassagenererande enheten ger upphov till. Eventuell 
nedskrivning redovisas direkt som kostnad och återförs aldrig.

För Mr Green genomförs nedskrivningsprövningen av goodwill på 
koncernnivå då goodwill också följs upp på denna nivå. Mr Green 
bedöms ha en kassagenererande enhet i enlighet med den interna 
rapporteringen och styrningen. Detta då det inte går att urskilja 
oberoende kassaflöden utan det totala kassaflödet genereras av 
verksamheten i stort. Detsamma gäller även för varumärkena då 
också dessa är starkt sammankopplade med kassaflödet som ge-
nereras av verksamheten i stort och således prövas också nedskriv-
ningsbehovet av varumärket på koncernnivå.

Nedskrivningsprövningen för både varumärke och goodwill genom-
förs årligen vid samma tidpunkt samt vid indikationer på värdened-
gång.

I samband med årsbokslutet har koncernens goodwill och varumär-
ke nedskrivningsprövats. Återvinningsvärdet för den kassagenere-
rande enheten har fastställts på basis av nyttjandevärdet.

Prövningen visade att återvinningsvärdet översteg det redovisade 
värdet på goodwill och varumärke varför inget nedskrivningsbehov 
för immateriella tillgångar med obestämbar livslängd bedöms före-
ligga. För ytterligare information om genomförd nedskrivningspröv-
ning under 2017, se not 13,  Immateriella anläggningstillgångar.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Koncernens övriga immateriella tillgångar består i huvudsak av 
den internt utvecklade teknikplattformen, webbplatser och appar 
samt även kundavtal anskaffade i samband med rörelseförvärvet 
av Green Gaming Group Plc som gjordes under 2013 samt Dansk 
Underholdning under 2017. Den internt utvecklade teknikplattfor-
men består i huvudsak av integrationen av olika spelleverantörer 
och betaltjänstleverantörer, databasförbättringar samt designen av 
webbplatser och appar. Aktiverade kostnader inkluderar utgifter för 
material, köpta tjänster och direkta utgifter för löner. Aktivering sker 
enbart för kostnader som är direkt förknippade till tillgången på ett 
rimligt och konsekvent sätt och för direkt hänförbara utgifter för 
att färdigställa tillgången för dess avsedda användning. Kostnader 
för drift och underhåll av teknikplattformen kostnadsförs när de 
uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare redovisats i resultaträk-
ningen redovisas inte som en tillgång i en senare period.

En internt upparbetad immateriell tillgång redovisas till anskaff-
ningsvärdet enbart om följande kriterier är uppfyllda:

I)   det är tekniskt möjligt att färdigställa programvaran så att den 
kan användas,

II)   företagets avsikt är att färdigställa programvaran och att använ-
da eller sälja den,

III)   det finns förutsättningar att använda eller sälja programvaran,

IV)   det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida eko-
nomiska fördelar,

V)   adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att full-
följa utvecklingen och för att använda eller sälja programvaran 
finns tillgängliga, och

VI)   de utgifter som är hänförliga till programvaran under dess ut-
veckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Övriga immateriella anläggningstillgångar aktiveras till anskaffnings-
värde och skrivs av linjärt under den förväntade nyttjandeperioden. 
Övriga immateriella anläggningstillgångar prövas även för eventu-
ellt nedskrivningsbehov vid indikationer på nedskrivningsbehov.

De förväntade nyttjandeperioderna för övriga immateriella anlägg-
ningstillgångar har fastställts till:

Teknikplattform (spelplattform) samt
övriga immateriella anläggningstillgångar 3 år

Kundavtal 2 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
den med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens förväntade 
nyttjandeperiod.

De förväntade nyttjandeperioderna för materiella anläggningstill-
gångar har fastställts till:

Elektronisk utrustning 3 år

Kontorsutrustning 5 år

En tillgångs redovisade värde skrivs omedelbart ner till dess åter-
vinningsvärde om tillgångarnas redovisade värde överstiger dess 
uppskattade återvinningsvärde. Realisationsresultat vid avyttringar 
fastställs genom att jämföra försäljningspriset och redovisat värde 
och redovisas i resultaträkningen som övrig rörelseintäkt eller övrig 
rörelsekostnad. Normala reparations- och underhållskostnader 
belastar resultaträkningen i den period de uppstår.
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Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller skuld tas in i balansräkningen när bolaget 
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell till-
gång tas bort från balansräkningen när samtliga förmåner och ris-
ker förknippade med äganderätten har överförts. En finansiell skuld 
tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller 
på annat sätt avslutas.

Finansiella instrument värderas initialt till verkligt värde och därefter 
löpande till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde beroen-
de på klassificering. Köp och försäljning av finansiella tillgångar och 
skulder redovisas på affärsdagen, vilken är den dag då koncernen 
förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Koncernen bedömer 
varje balansdag om det finns nedskrivningsbehov för en finansiell 
tillgång eller grupp av finansiella tillgångar.

Klassificering av finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i kategorierna:

Ù finansiell skuld redovisad till verkligt värde via resultaträkningen

Ù lånefordringar och kundfordringar

Ù övriga finansiella skulder.

Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvär-
vades. Klassificeringen fastställs vid den första redovisningen och 
omprövas vid varje rapporteringstillfälle.

Beräkning av verkligt värde
Då koncernen enbart har onoterade finansiella instrument fastställs 
värdet genom tillämpning av vedertagna värderingstekniker, varvid 
koncernen gör antaganden som baseras på de marknadsförhållan-
den som råder på balansdagen. För övriga finansiella instrument 
där marknadsvärde ej är angivet, bedöms verkliga värdet överens-
stämma med redovisat värde.

Finansiella skulder som redovisats till verkligt värde via 
 resultaträkningen
Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras 
i verkligt värdehierarki. Värdehierarkin definieras i följande olika 
nivåer:

Ù  Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska 
tillgångar eller skulder (nivå 1)

Ù  Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade 
priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (det vill säga som pris-
notering) eller indirekt (det vill säga härledda från prisnoteringar 
(nivå 2)

Ù  Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observer-
bara marknadsdata (det vill säga ej observerbar data) (nivå 3)

Resultateffekten för spel som klassificerats som derivat redovisas 
som intäkter i resultaträkningen.

Koncernen har en finansiell skuld som redovisats till verkligt värde 
via resultaträkningen och inom nivå 3.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, med fastställda eller fastställbara betalningar som inte 
är noterade på en aktiv marknad. Koncernens lånefordringar och 
kundfordringar är inkluderade i omsättningstillgångar. Koncernens 
lånefodringar och kundfordringar omfattar övriga fordringar samt 
likvida medel.

Övriga fordringar
Övriga fordringar redovisas och tas upp till det belopp som förvän-
tas inflyta. Om det skulle föreligga ett nedskrivningsbehov, redovi-
sas detta i rörelsens kostnader.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt tillgängliga banktillgo-
dohavanden hos banker. Likvida medel består även av tillgängliga 
banktillgodohavanden hos betalningsleverantörer då dessa är lätt 
realiserbara till ett känt belopp samt korttidsplaceringar och övriga 
investeringar med förfallotid som inte överstiger tre månader från 
anskaffningstidpunkten. Nyttjandet av koncernens likvida medel 
begränsas av koncernens skuld för kundkonton som följd av spel-
myndigheters regelverk.

Övriga finansiella skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder redovisas till anskaffnings-
värdet.

Finansiella risker och riskhantering
Koncernens övergripande riskhantering fokuserar på att hante-
ra osäkerhet på de finansiella marknaderna och eftersträvar att 
minimera möjliga ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 
resultat. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker 
har utformats av bolagets ledningsgrupp samt antagits av bola-
gets styrelse och ger riktlinjer i form av riskmandat och gränser för 
finansverksamheten. Målsättningen för koncernens finanspolicy är 
att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera 
negativa effekter på koncernens resultat som härrör från finansiella 
risker. Koncernens exponering för olika finansiella risker såsom fi-
nansierings- och likviditetsrisker, valutarisker, kreditrisker, ränterisker 
och kapitalrisker beskrivs nedan.

Finansierings- och likviditetsrisker  
Koncernens strategi för att hantera likviditeten är, så långt det är 
möjligt, att säkerställa att koncernen har tillräckligt med likvida 
tillgångar för att klara sina finansiella åtaganden när dessa förfaller. 
Detta under både normala och ansträngande omständigheter, utan 
att ådra sig oacceptabla förluster eller riskera att skada koncernens 
anseende. Koncernens likviditetsrisk hanteras exempelvis genom 
fortlöpande prognoser av kassaflöden, budget och prognoser.

Den löpande verksamheten genererar för närvarande tillräcklig 
likviditet för att täcka alla behov. Då bolaget inte har några lån, 
garantier eller andra finansiella skulder med längre löptider, förfaller 
bolagets finansiella skulder, som huvudsakligen består av leveran-
törsskulder, inom ett års tid från balansdagen.

Valutarisker
Koncernen bedriver en global verksamhet och är därför exponerad 
för valutarisker. Valutarisker uppkommer från framtida kommersi-
ella transaktioner och redovisade tillgångar och skulder, så kallade 
transaktionsrisker samt nettoinvesteringar i utländska verksamheter 
som noteras i valuta som inte är bolagets funktionella valuta, så 
kallade omräkningsrisker. Den främsta risken i koncernen rör trans-
aktioner med euro. Valutarisken för transaktioner i andra valutor än 
euro är inte signifikant då beloppen inte är av betydande omfatt-
ning för koncernen totalt.

Periodvis tillämpar koncernen valutasäkring för att minimera 
transaktionsriskerna hänförliga till fluktuerande valutakurser. Om 
valutasäkring sker, tillämpar koncernen ej säkringsredovisning enligt 
IAS 39. Det normala flödet för koncernens transaktioner är inom 
mycket korta löptider. Valutariskerna på koncernens löpande kassa-
flöde minskas även då enskilda kunders in- och utbetalningar i olika 
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länder sker i samma valuta, vilket medför en naturlig valutasäkring. 
Koncernen har inte heller några lån som skulle kunna aktualisera 
valutasäkring.

Koncernen har nettoinvesteringar i utländska dotterbolag som 
medför valutarisk för omräkningsexponering. Koncernens resultat 
och eget kapital påverkas således av omräkning av de utländska 
dotterbolagens resultat, tillgångar och skulder till koncernens rap-
portvaluta, kronor.

Koncernen genererar stor del av sina intäkter i euro. Under räken-
skapsåret 2017 genererades cirka 61,0 (53,4) procent av koncernens 
intäkter i euro. Tabellen nedan visar hur valutakursfluktuationer av 
SEK/EUR skulle ha påverkat konsoliderade intäkter samt konsoli-
derat rörelseresultat (EBIT) utan beaktande av valutasäkring under 
2017 respektive 2016. Effekten på intäkter respektive rörelseresultat 
(EBIT) utgår från antagandet att alla andra variabler förblir konstan-
ta.

Känslighetsanalys, SEK/EUR 2017 2016

Vid förändring, +/– 10%

Effekt, Intäkter, Mkr +/– 72,7 +/– 49,4

Effekt, Rörelseresultat (EBIT), Mkr +/– 13,3 +/– 5,9

Tabellen visar att en förstärkning av euro jämfört med kronor ger 
en större positiv effekt på intäkter samt även effekt på rörelsere-
sultatet (EBIT). En förstärkning av euro mot kronor med 10 procent 
skulle ge en positiv effekt på intäkterna om 72,7 (49,4) Mkr för 
räkenskapsåret 2017.

Kreditrisker
Den totala kreditrisken motsvaras av det redovisade värdet för de 
finansiella tillgångarna. Koncernen erbjuder ingen kredit till kunder. 
Den främsta kreditrisken är därför förknippad med bedrägliga 
transaktioner och återdebiteringar från banker och kontokortsleve-
rantörer relaterat till tillgångsposten Fordran på betalningsleveran-
törer. Koncernen har en separat och till finansfunktionen självstän-
dig bedrägeriavdelning som övervakar, utreder och följer upp dessa 
typer av transaktioner. Bedömningen är att koncernen har tillfreds-
ställande interna rutiner och processer för att reducera kreditris-
kerna till en rimlig nivå för koncernen. Koncentrationsrisken, det vill 
säga risken att bli alltför beroende av enstaka aktörer, bedöms vara 
låg då koncernen inte är beroende av enstaka aktörer. Koncernen 
gör liknande riskbedömning gällande motpartsrisken då koncernen 
bedömer att risken är låg för dess motparter att inte fullgöra sina 
förpliktelser gällande reglering av låne- och kundfordringar.

Ränterisker
Koncernen är i huvudsak oberoende av ändrade marknadsmässiga 
räntenivåer. Koncernen har inga externa lång- eller kortfristiga lån. 
Koncernens likvida medel är inte placerade, utan finns tillgängliga 
i den löpande verksamheten och är därmed inte exponerade för 
någon väsentlig ränterisk.

Kapitalrisker
Koncernens mål för kapitalstrukturen är att trygga koncernens för-
måga att fortsätta driva verksamhet, ge avkastning till aktieägarna, 
nytta till andra intressenter samt upprätthålla en optimal kapital-
struktur till lägsta möjliga kostnad. Koncernen har inga finansiella 
skulder som definieras som kapital.

Moderbolagets redovisningsprinciper
De främsta skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper framställs nedan.

Dotterbolag
Investeringar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet inkluderar 
förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. 
Erhållna utdelningar redovisas i resultaträkningen. Om det finns 
några indikationer på att en nedskrivning är nödvändig, prövas 
innehavet för nedskrivning. Om en nedskrivning sker, minskas det 
bokförda värdet och en nedskrivning redovisas i resultaträkningen.

Utdelningar
Utdelningar från dotterbolagen till moderbolaget anteciperas en-
bart om moderbolaget ensamt kan besluta om storleken på utdel-
ningen, och om det formella beslutet har fattats innan den finansiel-
la rapporten offentliggörs. Utdelningar som betalas till aktieägarna 
i Mr Green & Co AB redovisas som en skuld efter godkännande från 
årsstämman.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition för både erhållna 
och lämnade bidrag. De möjliga skatteeffekterna på erhållna kon-
cernbidrag klassificeras som inkomstskatt i resultaträkningen.

Finansiella instrument
IAS 39 ”Finansiella instrument: Redovisning och värdering” tillämpas 
inte på finansiella instrument. I stället tillämpas anskaffningsvärde.
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NOT 3. INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Spelintäkter 1 192 033 924 524 – –

Intäkter från  
dotterbolag

– – 5 516 4 814

Summa 1 192 033 924 524 5 516 4 814

NOT 5 A. MEDELTAL ANSTÄLLDA

2017 2016

Summa
varav 

kvinnor Summa
varav 

kvinnor

Medelantal anställda

Moderbolag, Sverige 4 1 5 2

Dotterbolag 215 82 177 75

Summa koncern 219 83 182 77

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Andel kvinnor 

Styrelsen 33% 33% 33% 33%

Ledande  
befattningshavare

17% 29% 25% 40%

NOT 4. FÖRVÄRV

Den 26 april 2017 förvärvade Mr Green koncernen Dansk Under-
holdning, bestående av bolagen Zen Entertainment Limited med 
dotterbolag och Wise Entertainment Aps. Dessutom förvärvades 
inkråmet av Peters Kasino. Förvärven har konsoliderats från för-
värvsdagen den 26 april. 

Dansk Underholdning

Kkr Verkligt värde

Kundavtal 8 611,2

Varumärke 8 611,2

Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 223,9

Likvida medel 6 311,1

Övriga omsättningstillgångar 6 935,1

Uppskjuten skatteskuld –6 456,2

Kortfristiga skulder –10 738,2

Summa identifierade nettotillgångar 14 498,1

Goodwill 83 712,0

Total köpeskilling 98 210,1

Ej utbetald del av köpeskillingen –6 219,2

Den förvärvade koncernen har bidragit till intäkterna med 16,0 Mkr  
och till EBITDA med 4,4 Mkr sedan förvärvstidpunkten. Om    
koncernen hade konsoliderats för hela 2017 skulle bidraget till 
intäkterna varit 24,8 Mkr och till EBITDA 8,3 Mkr. Ingen del av 
Mr Green-koncernens goodwill förväntas vara skattemässigt 
 avdragsgill.

Köpeskillingen utgick som kontanta likvider under det andra 
kvartalet med 9,6 MEUR. En maximal tilläggsköpeskilling om 0,65 
MEUR utgår den 1 april 2018 under förutsättning att vissa villkor är 
uppfyllda. 

76 ÅRSREDOVISNING 2017 • MR GREEN & CO AB

FINANSIELLA RAPPORTER



Noter

Vid årsstämman 2017 omvaldes samtliga styrelseledamöter. Under 2017 minskade koncernledningen med en person. Styrelse, VD och kon-
cernledning presenteras på sidorna 56–59. Styrelsens ordförande och styrelseledamöterna erhåller ersättning i enlighet med årsstämmans 
beslut. VD för dotterbolagen Mr Green Ltd och Mr Green & Co Technology AB ingår i koncernledningen, varför ersättning till dessa ingår i Öv-
rig koncernledning nedan. Bonus, som ingår i redovisade lönekostnader i tabellen nedan, om 2,1 (3,2) Mkr har i årsbokslutet reserverats för VD 
samt koncernledningen, varav VD 0,9 (1,8) Mkr. Bonusen föregående år inkluderade en särskild ersättning relaterad till noteringen på Nasdaq, 
Stockholm, om 1,5 Mkr, varav till VD 1 Mkr. Medelantalet anställda i koncernen har ökat till 219 jämfört med 182 för föregående år, vilket mot-
svarar en ökning om 20 procent. Pensionskostnader i tabellen nedan avser kostnad för tjänstepensioner samt tillhörande särskild löneskatt.

NOT 5 B. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA OCH STYRELSEN

2017 2016

Löner  
och andra 

ersättningar

Varav  
styrelse,  
VD och 

övrig kon- 
cernledning

Sociala  
avgifter

Varav  
pensions-
kostnader

Löner 
 och andra 

ersättningar

Varav  
styrelse,  
VD och 

övrig kon- 
cernledning

Sociala  
avgifter

Varav  
pensions-
kostnader

Moderbolag 10 756 10 300 5 437 2 732 13 603 12 784 6 803 2 910

Dotterbolag 107 857 4 771 14 640 4 313 92 040 5 102 15 295 6 362

Summa koncern 118 613 15 071 20 077 7 045 105 644 17 886 22 098 9 272

2017 2016

Löner  
och andra 

ersättningar
Konsult- 
arvoden

Pensions- 
kostnader Summa

Löner  
och andra 

ersättningar
Konsult- 

arvoden2)

Pensions- 
kostnader Summa

Tommy Trollborg 412 – – 412 494 – – 494

Henrik Bergquist 310 – – 310 323 71 – 395

Andrea Gisle Joosen 340 – – 340 356 – – 356

Mikael Pawlo – – – – 132 116 6 254

Kent Sander 770 – – 770 881 – – 881

Eva Lindqvist 427 – – 427 416 – – 416

Danko Maras 382 – – 382 328 – – 328

Summa styrelse 2 640 – – 2 640 2 931 187 6 3 125

VD moderbolag 3 807 – 1 225 5 032 4 680 – 1 096 5 776

Övrig koncernledning 8 397 3 749 2 353 14 499 10 276 1 1 349 2 575 14 200

Summa koncern 14 844 3 749 3 578 22 172 17 886 1 536 3 678 23 100

1 Av angivet belopp avser 0,75 Mkr avgångsvederlag till övrig koncernledning motsvarande sex månadslöner  
i enlighet med gällande avtalsvillkor.

2 Konsultarvoden för styrelseledamöterna Henrik Bergquist samt Mikael Pawlo avser köp av tjänster av specifik kompetens och dessa tjänster 
avser andra tjänster än utfört styrelsearbete. För ytterligare information om närståendetransaktioner, se not 24 Närstående parter.  
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NOT 6. OPERATIONELL LEASING

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Minimileaseavgifter för hyreslokaler 9 358 6 498 498 493

Minimileaseavgifter övriga operationella leasingavgifter 6 245 4 645 14 29

Summa operationella leasingavgifter 15 602 11 144 512 523

Framtida årliga betalningsåtaganden för icke-uppsägningsbara  
hyres- och övriga leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Inom ett år 21 104 7 563 126 493

Mellan ett och fem år 12 311 16 564 – 123

Mer än fem år – – – –

Summa operationella leasingavgifter 33 415 24 127 126 616

De operationella leasingavtalen utgörs i huvudsak av leasade hyres- 
lokaler. All operationell leasing avser minimileaseavgifter enligt icke- 
uppsägningsbara operationella leasingavtal. Det finns inga materiella 
underleasingavtal, inga väsentliga rörliga avgifter, inga förnyelse- 

eller köpoptioner, indexklausuler eller begränsningar genom 
leasingarrangemangen. Framtida årliga betalningsåtanden som 
förfaller inom ett år har ökat betydligt jämfört med 2016 då nytt 
kortsiktigt hyresavtal har tecknats för lokaler i Stockholm. 

NOT 7. ARVODEN TILL REVISORER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

REVISIONS- 
UPPDRAGET

PwC* 1 696 1 245 530 385

Summa revisions- 
uppdraget

1 696 1 245 530 385

SKATTERÅDGIV-
NINGSTJÄNSTER

PwC 51 144 – –

Summa skatte- 
rådgivningstjänster

51 144 – –

ÖVRIGA TJÄNSTER

PwC 309 2 094 309 1 827

Summa övriga 
tjänster

309 2 094 309 1 827

Summa arvode  
till revisorer

2 056 3 482 839 2 212

* Avseende revisionsarvode om totalt 1 696 (1 245) kSEK avser  
735 (585) kSEK Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
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NOT 8. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Resultaträkning

Notering Nasdaq 
Stockholm

– 15 810 – 15 810

Summa – 15 810 – 15 810

I resultaträkning för 2016 redovisar moderbolaget tillika koncernen 
en post av engångskaraktär med 15,8 Mkr hänförligt kostnader för 
notering på Nasdaq Stockholm som genomfördes 30 november 2016.  
  

NOT 9. AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Avskrivningar 
kundavtal

–2 890 – – –

Avskrivningar  
spelplattform

–63 393 –52 838 – –

Avskrivningar  
inventarier

–2 787 –3 463 –16 –10

Övriga avskrivningar –460 –189 –189 –189

Summa avskrivningar –69 529 –56 489 –204 –199

NOT 10. FINANSIELLA POSTER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter, externa 30 28 0 0

Ränteintäkter, interna – – 422 –

Övriga finansiella intäkter –120 10 340 0 –

Summa finansiella intäkter –90 10 369 423 0

Räntekostnader, externa –346 –10 –205 –3

Räntekostnader, interna – – –351 –1 049

Summan finansiella kostnader –346 –10 –556 –1 052

Summa finansiella poster –435 10 359 –133 –1 052

Under 2016 hade koncernen en post som redovisats till verkligt  
värde avseende skuld för tilläggsköpeskilling. Värderingen var  
gjord till verkligt värde utifrån diskonterat bedömt utfall enligt avtal. 
Under 2016 uppkom ny information gällande uppfyllandet av vissa 
villkor i avtalet som föranledde att tilläggsköpeskillingen justerades 
ned väsentligt och denna har redovisats som en realiserad finansiell 
intäkt i koncernen med 10,3 Mkr 2016. 

Se även not 19 Finansiella instrument. 

Koncernen har inga andra nettovinster eller förluster avseende  
lånefordringar och kundfordringar. Koncernen har inte heller  
några ränteintäkter eller räntekostnader som kräver beräkning  
enligt effektivräntemetoden. 
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NOT 11. INKOMSTSKATTER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

AKTUELL INKOMSTSKATT

Sverige – –72 – –

Utanför Sverige –6 354 1 983 – –

Aktuell inkomstskatt –6 354 1 911 – –

UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT

Sverige –132 368 – –

Utanför Sverige 234 1 370 – –

Uppskjuten inkomstskatt 102 1 738 – –

Summa inkomstskatt –6 252 3 649 – –

SKILLNAD MELLAN AKTUELL SKATT OCH SKATT BASERAD PÅ TILLÄMPLIG SKATTESATS

Redovisat resultat före skatt 115 608 29 452 53 707 5 171

Skatt beräknad efter aktuell skattesats för moderbolaget –25 434 –6 479 –11 815 –1 138

Skillnad i skatt från utlandsverksamheter 22 676 13 818 – –

Skatteeffekt CFC-beskattning –971 –367 –971 367

Skatteeffekt icke-avdragsgilla kostnader –618 –17 955 –36 –42

Skatteeffekt icke-beskattningsbara poster 1 980 16 811 17 149 9 717

Skatteeffekt justeringar från tidigare beskattningsår – 4 895 – –

Förändring underskottsavdrag –4 209 –8 010 –4 327 –8 170

Förändring övriga temporära skillnader – 1 738 – –

Övrigt 324 –802 – –

Redovisad inkomstskatt –6 252 3 649 – –

De gällande skattesatserna är den aktuella beslutade skattesatsen  
för moderbolaget, det vill säga den svenska bolagsskattesatsen  
som för 2017 uppgick till 22,0 (22,0) procent. Skillnaden i skatt från 
utlandsverksamheter är hänförligt till lägre skattesatser.

Outnyttjade skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten 
skattefordran har beaktats uppgår till 118,8 (100,5) Mkr, 

Den potentiella skattefördelen motsvarar 26,1 (22,1) Mkr.  
De outnyttjade skattemässiga underskotten har ej redovisats som  
uppskjuten skattefordran då det inte är sannolikt att generera 
skattemässiga överskott inom överskådlig tid.

NOT 12. RESULTAT PER AKTIE

Koncernen

2017 2016

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare (Kkr) 109 355 33 101

Genomsnittligt totalt antal aktier före utspädning 38 575 440 35 849 413

Genomsnittligt totalt antal aktier efter utspädning 39 815 440 35 849 413

Resultat kronor per aktie, före utspädning 2,83 0,92

Resultat kronor per aktie, efter utspädning 2,75 0,92

Genomsnittligt aktiepris 44,18 34,00

Se sid 99 , Definitioner, för beräkningsmetod.
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NOT 13. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kundavtal
Varu- 

märken
Spel- 

plattform

Övriga imma-
teriella anlägg-
ningstillgångar Goodwill Summa

Ingående anskaffningsvärde 1 januari 2016 41 995 290 495 236 152 566 499 473 1 068 680

Utveckling av teknikplattform – – 61 511 – – 61 511

Omräkningsdifferens 1 985 13 735 12 105 – 23 615 51 440

Utgående anskaffningsvärde 31 december 2016 43 980 304 230 309 768 566 523 088 1 181 631

Ingående avskrivningar 1 januari 2016 –41 995 – –130 173 –63 – –172 230

Årets avskrivningar – – –52 838 –189 – –53 027

Omräkningsdifferens –1 985 – –7 261 – – –9 246

Utgående avskrivningar 31 december 2016 –43 980 – –190 272 –252 – –234 503

Ingående nedskrivningar 1 januari 2016 – – –25 307 – – –25 307

Omräkningsdifferens – – –1 067 – – –1 067

Utgående nedskrivningar 31 december 2016 – – –26 374 – – –26 374

Utgående planenligt restvärde  
31 december 2016

– 304 230 93 122 315 523 088 920 754

Ingående anskaffningsvärde 1 januari 2017 43 980 304 230 309 768 566 523 088 1 181 631

Årets anskaffningar – – 20 201 – – 20 201

Utveckling av teknikplattform – – 82 165 – – 82 165

Förvärv av dotterbolag/inkråm 8 865 8 865 – 1 260 86 176 105 166

Försäljning och utrangering – – –2 623 – – –2 623

Omräkningsdifferens 1 300 8 993 10 073 – 15 463 35 829

Utgående anskaffningsvärde 31 december 2017 54 145 322 088 419 584 1 826 624 727 1 422 369

Ingående avskrivningar 1 januari 2017 –43 980 – –190 272 –252 – –234 503

Årets avskrivningar –2 890 – –63 393 –460 – –66 743

Försäljning och utrangering – – 2 623 – – 2 623

Omräkningsdifferens –1 365 – –7 792 –6 – –9 163

Utgående avskrivningar 31 december 2017 –48 235 – –258 833 –717 – –307 786

Ingående nedskrivningar 1 januari 2017 – – –26 374 – – –26 374

Omräkningsdifferens – – –780 – – –780

Utgående nedskrivningar 31 december 2017 – – –27 154 – – –27 154

Utgående planenligt  
restvärde 31 december 2017

5 910 322 088 133 597 1 109 624 727 1 087 430
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NOT 13. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR forts.

Spelplattform samt övriga immateriella tillgångar i tabellen ovan 
redovisas som Övriga immateriella tillgångar i koncernens balansräk-
ningar. Spelplattform innefattar huvudsakligen utvecklingen av  
Mr Greens teknikplattform.

Nedskrivningsprövning av goodwill samt  
varumärke med obestämbar nyttjandeperiod 
Goodwill och varumärke med obestämbar nyttjandeperiod överva-
kas av Mr Greens ledning baserat på de rörelsesegment som koncer-
nen har identifierat. Då Mr Green har ett rörelsesegment, koncernen 
som helhet, utgör koncernen den kassagenererande enhet mot 
vilken goodwill och varumärken nedskrivningstestas. Nedskrivnings-
prövning sker varje år i samband med årsbokslutet samt vid indika-
tion på värdenedgång, se vidare redovisningsprinciper i not 2. 

Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av nyttjandevärdet och 
verkligt värde minus försäljningskostnader. Det redovisade värdet 
för goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandeperiod 
jämförs sedan med återvinningsvärdet i syfte att fastställa eventu-
ellt nedskrivningsbehov. Det beräknade återvinningsvärdet för den 
kassagenererande enheten har fastställts baserat på beräkningar av 
nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade fram-
tida kassaflöden före skatt baserade på av företagsledningen och 
styrelsen fastställd budget och affärsplan för åren 2018–2020 samt 
därefter en årlig tillväxt under perioden 2021–2022 om 10 procent 
och en EBITDA i linje med de långsiktiga finansiella målet 15 procent. 
Kassaflöden bortom denna period extrapoleras med en uthållig till-
växttakt om 2 procent. 

En diskonteringsränta före skatt om 10 procent har använts i 
beräkningarna. Väsentliga antaganden som använts för beräkning 
av nyttjandevärdet är årlig försäljningsvolymtillväxt och därmed 
resultatutveckling, långsiktig tillväxttakt och marknadsmässigt 
avkastningskrav (WACC).

Ledningen har bedömt att den årliga försäljningsvolymtillväxten är 
ett viktigt antagande och att denna är den huvudsakliga orsaken 
till utvecklingen av intäkter och kostnader i verksamheten. Den 
årliga försäljningsvolymtillväxten baseras på ledningens erfarenhet, 
verksamhetens tidigare resultat samt ledningens förväntningar på 
branschen och marknadsutveckling. Den långsiktiga tillväxttakt 
som använts bedöms motsvarar de långsiktiga inflationsförvänt-
ningarna i de geografier där verksamheten finns.  

En känslighetsanalys har genomförts avseende följande väsentliga 
antaganden i nedskrivningsprövningen; diskonteringsräntan (10 
procent, 12 procent och 14 procent), försäljningsvolymtillväxten 
(perioden 2021–2022, 10 procent respektive 5 procent) samt lön-
samheten (perioden 2021–2022, 15 procent respektive 10 procent). 
Känslighetsanalysen av ovanstående angivna väsentliga antagan-
den skulle inte innebära att det redovisade värdet skulle överstiga 
nyttjandevärdet. 

Årets nedskrivningsprövning påvisar inget nedskrivningsbehov  
av koncernens goodwill och varumärken med obestämbar  
nyttjandeperiod.

Moderbolaget

Övriga immateri- 
ella anläggnings- 

tillgångar

Ingående anskaffningsvärde 1 januari 2016 566

Utgående anskaffningsvärde 31 december 566

Ingående avskrivningar 1 januari 2016 –63

Årets avskrivningar –189

Utgående avskrivningar 31 december 2016 –252

Utgående planenligt restvärde  
31 december 2016

315

Ingående anskaffningsvärde 1 januari 2017 566

Utgående anskaffningsvärde  
31 december 2017

566

Ingående avskrivningar 1 januari 2017 –252

Årets avskrivningar –189

Utgående avskrivningar 31 december 2017 –441

Utgående planenligt restvärde  
31 december 2017

126
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NOT 14. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernens materiella anläggningstillgångar avser i huvudsak  
servrar, maskinvara, inventarier och möbler.

Koncernen Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde  
1 januari 2016

15 861 35

Årets anskaffningar 3 741 45

Omräkningsdifferens 640 –

Utgående anskaffningsvärde  
31 december 2016

20 242 80

Ingående avskrivningar  
1 januari 2016

–11 365 –19

Årets avskrivningar –3 463 –10

Omräkningsdifferens –524 –

Utgående avskrivningar  
31 december 2016

–15 352 –29

Utgående planenligt restvärde  
31 december 2016

4 890 51

Ingående anskaffningsvärde  
1 januari 2017

20 242 80

Årets anskaffningar 5 568 –

Förvärv av dotterbolag 1  307 –

Omräkningsdifferens 518 –

Utgående anskaffningsvärde  
31 december 2017

27 634 80

Ingående avskrivningar  
1 januari 2017

–15 352 –29

Årets avskrivningar –2 787 –16

Omräkningsdifferens –450 –

Utgående avskrivningar  
31 december 2017

–18 589 –45

Utgående planenligt restvärde  
31 december 2017

9 045 35

NOT 15. SKATTEFORDRINGAR OCH SKATTESKULDER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

UPPDELNING UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN OCH SKATTESKULD

Uppskjuten  
skattefordran

236 368 – –

Uppskjuten  
skatteskuld

–117 254 –114 484 – –

Summa –117 018 –114 116 – –

Den uppskjutna skattefordran kommer inte att realiseras inom  
12 månader. Förändringen av uppskjuten skattefordran har redo- 
visats i resultaträkningen. 

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Temporära skillnader 
anläggningstillgångar

16 142 8 003 – –

Övrig temporär 
skillnad

101 112 106 481 – –

Uppskjuten  
skatteskuld

117 254 114 484 – –

Uppskjuten skatteskuld avser skattepliktiga temporära skillnader 
mellan det redovisnings- och skattemässiga värdet på immateriella 
och materiella anläggningstillgångar med 16,1 (8,0) Mkr. Fördelat 
på respektive typ av anläggningstillgång, avser temporär skillnad 
för immateriella anläggningstillgångar, 16,9 (8,5) Mkr och materiella 
anläggningstillgångar, –0,8 (–0,5) Mkr. Den framtida kassaflödes-
påverkande delen av uppskjutna skatteskulder är enbart hänfört 
denna temporära skillnaden som uppgår till 16,1 (8,0) Mkr. Övrig 
temporär skillnad avser uppskjuten skatteskuld hänfört till förvär-
vade immateriella tillgångar i samband med förvärv, främst Green 
Gaming Group Plc som genomfördes 2013. Förändringen av upp-
skjuten skatteskuld har redovisats i resultaträkningen.

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

AKTUELL INKOMSTSKATT

Aktuella  
skattefordringar

– 6 747 817 337

Aktuella skatteskulder –1 339 – – –

Summa –1 339 6 747 817 337
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NOT 16. ÖVRIGA FODRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Skattekonto 742 794 291 457

Fordringar spel- 
leverantörer

28 27 – –

Depositioner 5 280 2 976 103 103

Moms 5 205 4 498 445 1 907

Övrigt 12 322 9 784 – –

Summa 23 577 18 079 838 2 467

NOT 17. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Hyror 2 737 941 126 124

Marknadsföringskost-
nader

6 805 – – –

Licenskostnader 7 716 2 678 – –

IT-kostnader 674 361 88 52

Övriga förutbetalda 
kostnader

2 564 3 848 485 274

Summa 20 495 7 828 700 451

NOT 18. LIKVIDA MEDEL

Posten Likvida medel i balansräkningarna och kassaflödesanalyserna 
utgörs av följande delar:

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Kassa och bank 517 719 206 276 52 931 11 723

Konton hos betal-
tjänstleverantörer

79 993 60 632 – –

Summa 597 711 266 908 52 931 11 723
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NOT 19. FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI OCH VÄRDERINGSNIVÅ

Beskrivning av respektive kategori samt beräkning av verkligt värde 
framgår under Not 2 Redovisningsprinciper och avsnittet Finansiella 
risker och riskhantering samt under tabellen nedan. Finansiella till-
gångar och skulder i andra valutor än i svenska kronor uppgick till 
467,7 (258,8) Mkr respektive 104,7 (53,5) Mkr i slutet av rapport-

perioden. Med en tioprocentig förstärkning (försvagning) av 
svenska kronan gentemot utländska valutor skulle dessa finansiella 
tillgångar och skulder påverka eget kapital med 36,3 (20,5) Mkr. 

KATEGORIER FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

2017

Poster redo- 
visade till 

verkligt värde 
via resultat- 

räkningen

Låne-  
och kund- 
fordringar

Övriga  
finansiella 

skulder

Summa  
finansiella 
tillgångar  

och skulder

Ej finansiella 
tillgångar  

och skulder
Summa enligt 
balansräkning

Övriga fordringar – 18 416 – 18 416 5 161 23 577

Fordran på betalningsleverantörer – 79 993 – 79 993 – 79 993

Kassa och bank – 517 719 – 517 719 – 517 719

Summa finansiella tillgångar – 616 128 – 616 128 5 161 621 289

Leverantörsskulder – – 57 896 57 896 – 57 896

Kundkonton – – 45 400 45 400 – 45 400

Övriga skulder 6 402 – 15 641 22 043 11 689 33 732

Summa finansiella skulder 6 402 – 118 937 125 339 11 689 137 028

2016

Poster redo- 
visade till 

verkligt värde 
via resultat- 

räkningen

Låne-  
och kund- 
fordringar

Övriga  
finansiella 

skulder

Summa  
finansiella 
tillgångar  

och skulder

Ej finansiella 
tillgångar  

och skulder
Summa enligt 
balansräkning

Övriga fordringar – 13 331 – 13 331 4 748 18 079

Fordran på betalningsleverantörer – 60 632 – 60 632 – 60 632

Kassa och bank – 206 276 – 206 276 – 206 276

Summa finansiella tillgångar – 280 239 – 280 239 4 748 284 986

Leverantörsskulder – – 69 027 69 027 – 69 027

Kundkonton – – 27 426 27 426 – 27 426

Övriga skulder 91 – – 91 10 249 10 340

Summa finansiella skulder 91 – 96 453 96 544 10 249 106 793

Den finansiella skuld som är värderad till verkligt värde per balans- 
dagen är värderad till verkligt värde utifrån ej observerbar data  
(nivå 3 enligt verkligt värdehierarkin). Denna finansiella skuld avser 
skuld för tilläggsköpeskilling, 6,4 (0,09) Mkr. För ytterligare informa-
tion om tilläggsköpeskilling i samband med förvärv, se  
not 4 Förvärv. 

För låne- och kundfordringar samt övriga finansiella skulder 
bedöms det verkliga värdet i huvudsak överensstämma med det 
bokförda värdet. Detta med anledning av den korta löptiden för 
dessa finansiella tillgångar och skulder. Ännu ej avslutade sportspel 
och vad, redovisas som Övriga finansiella skulder upptaget 
till anskaffningsvärde.
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NOT 20 A. EGET KAPITAL

I koncernen består övrigt tillskjutet kapital av överkursfond samt 
aktieägartillskott. Omräkningsreserven avser omräkning av finan-
siella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat 
sina finansiella räkenskaper i annan valuta än den valuta som 
koncernens finansiella rapporter presenteras i. För upplysning om 
förändring av eget kapital i koncernen hänvisas till Rapport över 
förändring i koncernens eget kapital, sid 64.

För moderbolaget består det bundna kapitalet av aktiekapitalet. 
Fritt eget kapital i moderbolaget består av överkursfond, aktieä-
gartillskott samt balanserade medel. Balanserade medel består av 
summan av årets resultat samt balanserat resultat från tidigare år. 
 
Riktad nyemission  
Den 14 juni 2017 genomförde bolaget en riktad nyemission om fem 
miljoner aktier genom ett så kallat accelererat book-building-för-
farande. Nyemissionen genomfördes till ett pris om 39 kr per ny 
aktie och tillförde bolaget 195 Mkr före emissionskostnader som 
uppgick till 9 Mkr. Placeringen riktades till svenska och internatio-
nella institutionella investerare.

AKTIEKAPITALETS SAMMANSÄTTNING

2017 2016

Antal  
aktier

Aktie- 
kapital, Kkr

Antal 
aktier

Aktie- 
kapital, Kkr

40 849 413 40 849 35 849 413 35 849

Bolaget har enbart en aktieklass.

FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER

Förändring Antal aktier

3 feb 2012 Bolaget bildas 50 000 50 000

8 april 2013 Fondemission 6 107 335 6 157 335

20 juni 2013 Nyemission 29 692 078 35 849 413

14 juni 2017 Nyemission 5 000 000 40 849 413

Kvotvärdet för aktien är 1 krona. Samtliga aktier berättigar inne- 
havaren till samma rättigheter i bolagets tillgångar och vinster.

NOT 20 B. EGET KAPITAL

Teckningsoptionsprogram 2014  
Teckningstiden för dessa optioner löpte ut den 20 april 2017 utan 
att marknadsvärdet för aktierna nått teckningskursen, varför 
optionerna har förfallit.  
  
Teckningsoptionsprogram 2016  
Mr Green & Co AB årsstämma fattade den 21 april 2016 beslut 
om att emittera högst 1 020 000 teckningsoptioner till ledande 
befattningshavare samt 360 000 teckningsoptioner till styrelsens
ledamöter. Lösenkursen för aktien ska uppgå till ett belopp mot-
svarande 130 procent av den för aktien på Aktietorget noterade 
volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från 
och med den 7 april 2016 till och med den 20 april 2016. Den 
genomsnittliga kursen för perioden var 35 kronor och därmed 
blir lösenkursen 45 kronor. Varje teckningsoption ger rätt att 
teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med 
villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och 
med den 22 april 2019 till och med 22 maj 2019. Vid utgången av 
2017 hade elva ledande befattningshavare totalt 920 000 (varav 
VD 250 000) teckningsoptioner och styrelsens ledamöter 320 
000 teckningsoptioner. Det genomsnittliga anskaffningspriset för 
teckningsoptionerna är 2,74 kr per teckningsoption. Värdering av 
aktieoptionerna är gjord till marknadspris och är utförd av extern 
part i Black-Scholes optionsvärderingsmodell. I beräkningen av 
optionernas verkliga värde har därutöver följande antaganden 
använts: Riskfri ränta baserad på avkastningskurvan för svenska 
statsobligationer om –0,27 procent för optioner förvärvade under 
2016 och för förvärvade optioner under 2017 har räntan varierat 
mellan –0,64 procent och –0,82 procent. Volatiliteten har fastställts 
till 28 procent baserat på historisk och förväntad volatilitet i aktien 
och andra jämförbara bolag.

Om teckningsoptionsprogrammet utnyttjas till fullo medför det 
en total utspädningseffekt motsvarande cirka 3,27 procent av det 
totala antalet aktier och röster i bolaget. I samband med överlå-
telsen av teckningsoptionerna har respektive optionsinnehavare 
ingått optionsavtal med bolaget, vilka innehåller standardvillkor för 
denna typ av avtal, däribland bestämmelser om återköpsrätt och 
förköpsrätt.

Förändringar i antalet utestående teckningsoptioner och deras 
lösenpris framgår av nedanstående tabell.

Tecknings- 
optionsprogram 2014

Lösenpris/                   
Option kr

2017 Antal 
optioner

2016 Antal 
optioner

Per 1 januari 68,00 1 110 000 1 110 000

Förfallna 68,00 –1 110 000

Per 31 december 68,00 – 1 110 000

Tecknings- 
optionsprogram 2016

Lösenpris/                   
Option kr

2017 Antal 
optioner

2016 Antal 
optioner

Per 1 januari 45,00 1 180 000 –

Tilldelade 45,00 100 000 1 220 000

Förverkade 45,00 –40 000 –40 000

Per 31 december 45,00 1 240 000 1 180 000

Under 2017 har optioner tecknats för 388 (3 221) Kkr samt åter-
köpts för 226 (106) Kkr. 
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Noter

NOT 21. RESERV SPELSKATT ÖSTERRIKE

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående avsättning 
spelskatt Österrike

212 001 112 870 – –

Årets avsättning 123 522 93 889 – –

Årets betalning –5 319 – – –

Omräkningsdifferens 8 916 5 242 – –

Utgående avsättning 
spelskatt Österrike

339 120 212 001 – –

Bolaget har bestridit skattskyldighet med hänvisning till bland annat 
Österrikes konstitution och EU-lagstiftning och har inlett en över-
klagandeprocess vid österrikisk domstol samt ingivit ett klagomål 
till EU-kommissionen. Även flertalet andra spelaktörer har inlett 
liknande processer i Österrike. För perioden januari 2011 till och med 
augusti 2014 har bolaget lämnat in en självrättelse samt även betalt 
beloppet efter en avbetalningsplan som överenskommits med de 
österrikiska skattemyndigheterna. Från och med september 2014 
tills dess skattefrågan slutligen avgjorts i domstol redovisar bola-
get spelomsättning med österrikisk anknytning till de österrikiska 
skattemyndigheterna (med de brister som finns i lagstiftningen och 
vilka bolaget utmanat) men deklarerar ett sammantaget skattebe-
lopp om 0 kr, det vill säga ingen inbetalning av skatten görs, med 
undantag för september 2014 som betalades i november 2017. Med 
hänsyn bland annat till det osäkra rättsläget med pågående, och 
sannolikt långdragna, juridiska processer i såväl Österrike som inom 
EU samt den politiska agendan inkluderande en eventuell avyttring 
av monopolet, har bolaget vid en sammanvägd bedömning beslutat 
att löpande reservera ett belopp motsvarande den eventuella skatten 
inklusive ränta i resultaträkningen under kostnad för sålda tjänster. 
Skatten för självrättelseperioden samt efterföljande reserveringar 
uppgår per 31 december 2017 till 443,2 Mkr och har påverkat resulta-
tet för perioden 2014 till och med fjärde kvartalet 2017 med motsva-
rande belopp. Mr Green har fullföljt en avbetalningsplan baserat på 
självrättelsen från september 2014 till den österrikiska skattemyn-
digheten vilken innebär att inbetalningarna av självrättelsebeloppet 
om 107,7 Mkr har slutförts i september 2016. Mr Green har tidigare 
kommunicerat att bolaget sommaren 2017 fört förhandling i första 
instansen rörande vissa delar av skattetvisten i Österrike. Som för-
väntat förlorade Mr Green i första instans och som ett led i bolagets 
process att söka prövningstillstånd till konstitutionsdomstolen har 
bolaget i november 2017 betalat skatten för september 2014. 

Eftersom det råder osäkerhet om hur skatten ska beräknas, är 
nämnda belopp beräknade utifrån hur bolaget uppfattar att skatte-
beräkningen kan komma att göras. Det finns en risk för att Mr Green 
förlorar skattetvisten eller att beloppen kan komma att justeras till 
högre belopp än vad bolaget beräknat. En eventuell framtida betal-
ning av avsättningen i den händelse att domslutet utfaller negativt 
förväntas kunna ske över en tid ur det löpande kassaflödet.

NOT 22 ÖVRIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Skatter för  
personalen

3 179 5 291 516 875

Moms 157 285 – –

Spelarkonton 3 800 4 448 – –

Tilläggsköpeskilling 6 402 91 – –

Övriga skulder 20 194 225 – –

Summa 33 732 10 340 516 875

NOT 23. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Upplupna löner  
och semesterlöner

3 356 11 664 1 556 3 166

Upplupna  
sociala avgifter

1 083 1 847 489 1 048

Upplupna  
pensionspremier

2 764 2 539 1 435 1 100

Upplupen spelroyalty 28 903 21 102 – –

Upplupna  
spelskatter

16 815 7 072 – –

Upplupna  
avgifter betalnings-
förmedlingar

15 040 16 969 – –

Upplupna marknads-
föringskostnader

19 835 9 842 – –

Upplupna kostnader 
revisionsarvode

654 499 74 –35

Upplupna  
advokatkostnader

2 688 1 432 – 32

Upplupna  
konsultarvoden

6 515 3 481 925 373

Upplupna styrelse- 
arvoden

1 145 609 1 145 408

Övriga upplupna 
kostnader och för- 
utbetalda intäkter

13 240 4 773 67 247

Summa 112 628 81 830 5 690 6 339
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Noter

NOT 24. NÄRSTÅENDE PARTER

Bolaget och dess dotterbolag har tecknat tjänsteavtal med företag 
som kontrolleras av Bolagets närstående. Samtliga avtal avslutades 
under andra kvartalet 2016. Tjänsterna utgjordes av uppdrag inom 
produktutveckling, projekt riktade mot nya marknader samt public 
affair-arbete. Alla transaktionerna med närstående har prissatts på 
marknadsmässigga villkor. Koncernens totala kostnader för erhållna 
tjänster under året uppgick till 0,0 (0,2) Mkr.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER

Moderbolaget

2017 2016

Köp av tjänster från närstående parter

Köp från övriga närstående parter – 150

Försäljning av tjänster till närstående parter

Försäljning till dotterbolag 5 516 4 814

Finansiella transaktioner  
med närstående parter

Utdelning från dotterbolag 68 948 44 169

Koncernbidrag från svenska dotterbolag 9 500 6 650

Ränteintäkter från dotterbolag 422 –

Räntekostnader till dotterbolag –351 –1 049

Fordringar på närstående parter

Fordringar på dotterbolag 157 131 51 543

Skulder till närstående parter

Skulder till dotterbolag – 79 767

NOT 25. RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget

2017 2016

Anteciperad utdelning från dotterbolag 68 948 44 169

Summa resultat från andelar  
i koncernföretag

68 948 44 169

NOT 26. BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolaget

2017 2016

Koncernbidrag från svenska dotterbolag 9 500 6 650

Summa bokslutsdispositioner 9 500 6 650
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Noter

NOT 27 A. INNEHAV I KONCERNBOLAG

2017

Bolag Org-nr Huvudkontor Ägarandel Antal aktier 2017 2016

Green Gaming Group Plc C 45567 Malta 100%  275 963 709 891 709 891

 – Mr Green Limited C 43260 Malta 100%  240 000 – –

       – Dansk Underholdning Limited C 54057 Malta 100% (0%) 400 000 – –

       – Wise Entertainment DK Aps 30 58 57 98 Köpenhamn 100% (0%) 269 364 – –

 – Mr Green Australia Plc Limited 619 832 085 Sydney 100% (0%) 100 – –

 – Mr Green Consultancy  
   Services Limited

10562132 Leeds 100% (0%) 1 – –

 – Green Jade Gaming Limited C 83455 Malta 100% (0%) 1 200 – –

 – Admar Services (Gibraltar) Limited 113955 Gibraltar 100% 2 620 – –

 – Admar Services (Malta) Limited C 74500 Malta 100% 1 200 – –

 – Wizard's Hat Limited C 78415 Malta 100% 1 200 – –

Mr Green Consulting AB 556895-0017 Stockholm 100% 500 3 544 3 544

Mr Green & Co Technology AB 556882-1176 Stockholm 100% 500 50 50

Mr Green & Co Optionsbärare AB 556961-2228 Stockholm 100% 500 4 021 3 739

Summa bokfört värde moderbolaget 717 507 717 224

NOT 27 B. FÖRÄNDRINGAR AV INNEHAV I KONCERNBOLAG

Moderbolaget

2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 717 224 714 109

Lämnade aktieägartillskott 282 3 115

Utgående anskaffningsvärde 717 507 717 224

Förändringar i koncernstrukturen
Under 2017 har moderbolaget lämnat aktieägartillskott med 0,3 Mkr 
motsvarande sålda optioner i dotterbolaget Mr Green & Co Options-
bärare AB. Därutöver har det inte skett några förändringar på mo-
derbolagsnivå. I underkoncernen har moderbolaget, Green Gaming 
Group Plc, investerat i aktiekapital i tre nyetableringar tillika helägda 
dotterbolag: Mr Green Consultancy Services Ltd, Mr Green Austra-
lia Pty Ltd och Green Jade Gaming Ltd. Inom underkoncernen har 
Mr Green Ltd förvärvat Zen Entertainment Ltd, med dotterbolagen 
Dansk Underholdning Ltd, Dansk Underholdning Services Ltd och 
Sirrius Venture Capital Ltd, samt Wise Entertainment DK Aps. Zen 
Entertainment Ltd har därefter överlåtit Dansk Underholdning 
Services Ltd till Admar Services (Malta) Ltd samt likviderat Sirrius 
Venture Capital Ltd. Slutligen har sedan Zen Entertainment Ltd fu-
sionerats med Mr Green Ltd och Dansk Underholdning Services Ltd 
har fusionerats med Admar Services (Malta) Ltd. 
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Stockholm den 15 mars 2018

Kent Sander
Ordförande

Henrik Bergquist
Ledamot

Andrea Gisle Joosen
Ledamot

Eva Lindqvist
Ledamot

Danko Maras
Ledamot

Tommy Trollborg
Ledamot

Per Norman
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bo Åsell
Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernre-
dovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlig-
het med de internationella redovisningsstandarder som avses i 
Europa parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 
av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovis-
ningsstandarder respektive god redovisningssed och ger en 

 rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning 
och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive 
moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Mr Green & Co AB (publ), org.nr 556883-1449

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för 
Mr Green & Co AB (publ) för år 2017. 
Bolagets årsredovisning och koncernredo-
visning ingår på sidorna 2–3, 6–39, 44–45, 
47–90 samt 98–103 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbo-
lagets finansiella ställning per den 31 
december 2017 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt års-
redovisningslagen. Koncernredovisning-
en har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 
2017 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), 
såsom de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är för-
enlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om 
årsredovisningen och koncernredovis-
ningen är förenliga med innehållet i den 
kompletterande rapport som har överläm-
nats till moderbolagets och koncernens 
revisionsutskott i enlighet med revisorsför-
ordningens (537/2014) artikel 11.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar en-
ligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat 
på vår bästa kunskap och övertygelse, inga 
förbjudna tjänster som avses i revisorsför-
ordningens (537/2014) artikel 5.1 har till-
handahållits det granskade bolaget eller, 
i förekommande fall, dess moderföretag 
eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

VÅR REVISIONSANSATS
Översikt
Omfattningen av vår revision är baserad 
på vår uppfattning om Mr Greens riskom-
råden, betydelsen av dessa och hur dessa 
hanteras och kontrolleras av bolaget. 
Således läggs största vikt vid de riskområ-
den som bedöms ha störst betydelse och 
där risken för väsentliga fel är som störst. 
I denna bedömning tas också hänsyn till 
om redovisningen är beroende av upp-
skattningar eller subjektiva bedömningar 
av företagsledningen. 

Särskilt betydelsefulla områden
 Ù  Efterlevnad av lagar och regler beaktat 
utvecklingen av spelverksamhet på  
olika nationella marknader

 Ù  Nedskrivningsprövning för goodwill 
och varumärken med obestämbar 
livslängd  

Revisionens inriktning och omfattning
Mr Greens verksamhet består av spel på 
Internet via externa spelleverantörer. 
Övervägande del av intäkterna består av 
kasino-spel inklusive live kasino. 2016 
breddade koncernen sitt produktutbud 
med att lansera ytterligare en betting-
tjänst, sportbok. Rörelsesegmentet är fort-
farande i uppstartsskede.

Vi har utfört en fullständig revision s.k. 
”full scope” av åtta rapporterande bolag 
i koncernen; moderbolaget Mr Green & 
Co AB, Mr Green & Co Optionsbärare AB, 
Mr Green & Co Technology AB, Mr Green 
Consulting AB, Mr Green Ltd, Dansk Un-
derholdning Ltd, Admar Services Gibral-
tar Ltd och Admar Services Malta Ltd. 

Vi har utfört särskilda granskningsåt-
gärder s.k. ”specified procedures” för det 
maltesiska moderbolaget till Mr Green 
Ltd, Green Gaming Group Plc med avse-
ende på utdelningar, koncernmellanha-
vanden och aktuella skatter samt för Wi-
zards Hat Ltd och Mr Green Consultancy 
Services Ltd med avseende på rutiner för 
processer och rapportering, granskning av 
närståendetransaktioner, rörelsefrämman-
de kostnader och därtill hänförliga bok-
slutsreserver. För dotterföretag med revi-
sionsplikt har lagstadgad revision utförts. 
Ytterligare två bolag, Green Jade Gaming 
Ltd och Mr Green Australia Plc Ltd, har 
tillkommit under året vilka är två bolag 
som inte omfattas av våra granskningsåt-
gärder. Green Jade Gaming Ltd har haft 
begränsad verksamhet och Mr Green Aus-
tralia har varit vilande under 2017. 

Vår revisionsansats täcker in närma-
re 100 % av koncernens omsättning och 
100 % av resultat före skatt.

Vi utformade vår revision genom att 
fastställa väsentlighetsnivå och bedöma 
risken för väsentliga felaktigheter i de fi-
nansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt 
de områden där verkställande direktören 
och styrelsen gjort subjektiva bedömning-
ar, till exempel viktiga redovisningsmäs-
siga uppskattningar som har gjorts med 
utgångspunkt från antaganden och prog-
noser om framtida händelser, vilka till sin 
natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner 
har vi också beaktat risken för att styrelsen 
och verkställande direktören åsidosätter 
den interna kontrollen, och bland annat 
övervägt om det finns belägg för systema-
tiska avvikelser som givit upphov till risk 

VÄSENTLIGHET

OMFATTNING

SÄRSKILT 
BETYDELSEFULLA 

OMRÅDEN
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för väsentliga felaktigheter till följd av 
oegentligheter.

Vi anpassade vår revision för att utföra 
en ändamålsenlig granskning i syfte att 
kunna uttala oss om de finansiella rap-
porterna som helhet, med hänsyn tagen 
till koncernens struktur, redovisningspro-
cesser och kontroller samt den bransch i 
vilken koncernen verkar.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning 
påverkades av vår bedömning av väsentlig-
het. En revision utformas för att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida de 
finansiella rapporterna innehåller några 

väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan 
uppstå till följd av oegentligheter eller fel. 
De betraktas som väsentliga om enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som använ-
darna fattar med grund i de finansiella 
rapporterna.

Baserat på professionellt omdöme fast-
ställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, 
däribland för den finansiella rapporte-
ring som helhet (se tabellen nedan). Med 
hjälp av dessa och kvalitativa övervägan-
den fastställde vi revisionens inriktning 
och omfattning och våra granskningsåt-
gärders karaktär, tidpunkt och omfatt-
ning, samt att bedöma effekten av enskil-

da och sammantagna felaktigheter på de 
finansiella rapporterna som helhet.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLA 
OMRÅDEN
Särskilt betydelsefulla områden för re-
visionen är de områden som enligt vår 
professionella bedömning var de mest 
betydelsefulla för revisionen av årsredo-
visningen och koncernredovisningen för 
den aktuella perioden. Dessa områden be-
handlades inom ramen för revisionen av, 
och i vårt ställningstagande till, årsredo-
visningen och koncernredovisningen som 
helhet, men vi gör inga separata uttalan-
den om dessa områden.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLT OMRÅDE HUR VÅR REVISION BEAKTADE DET SÄRSKILT  
BETYDELSEFULLA OMRÅDET

Efterlevnad av lagar och regler beaktat utvecklingen av 
spelverksamhet på olika nationella marknader

Mr Greens beskrivning och upplysning av efterlevnad av lagar 
och regler återfinns i Not 2 Redovisningsprinciper under Väsentli-
ga redovisningsbedömningar, uppskattningar och antaganden.

Spel är på de flesta nationella marknader reglerade i lag och 
all spelverksamhet är i princip tillståndspliktig. De flesta online-
speloperatörer har licenser från EU länder ex Malta. Det är svårt 
att ha en uppfattning om hur rättsläget kommer att påverka 
förutsättningarna för Mr Green och andra online speloperatörer 
då lagstiftningen på många inhemska marknader är i ständig ut-
veckling och därmed är detta ett komplext område i revisionen. 
Den potentiella risken för rättstvister och tillbakadragna licenser, 
ej efterlevnad av spellagstiftningen samt licensregleringar kan ge 
upphov till väsentliga viten, straffavgifter eller legala tvister och i 
värsta fall innebära avstängning från vissa marknader.

Mr Green blockerar bland annat IP-adresser för användare på 
marknader där Mr Greens speltjänster är förbjudna eller där rätts-
läget är oklart av andra anledningar    

Mr Greens spelverksamhet är etablerat på och opererar från Mal-
ta där man har spellicens. 

Vi har utvärderat företagsledningens process och vilka kontroller 
som företagsledningen förlitar sig på avseende efterlevnad av 
lagar och regler i samtliga de olika nationella marknader som 
Mr Green bedriver verksamhet i. Som en del i vår granskning har 
vi förvissat oss om att det finns etablerade rutiner inom Mr Green 
avseende att vara uppdaterade med aktuella förändringar i lagar 
och regler på olika nationella marknader samt företagsledning-
ens bedömningar avseende vilken möjlig påverkan förändringar 
skulle innebära för Mr Greens verksamhet. 

Vi har i vår granskning av Mr Greens IT-miljö, där PwC-exper-
tis inom IT-granskning ingår som en del av revisionsteamet, 
kontrollerat effektiviteten i Mr Green förhindrande/försvårande 
åtgärder som syftar till att begränsa vissa användares åtkomst av 
Mr Greens tjänster

Vi har också tagit del av koncernens rapportering av pågående 
rättsfall eller där osäkerhet avseende rättsläget föreligger. Vi har 
diskuterat samtliga väsentliga ärenden för att bedöma bolagets 
uppskattningar av sannolikhet och magnitud av eventuella krav 
som skulle kunna uppstå. Vi har även tagit del av externa legala 
rådgivares ställningstaganden och rapportering i den utsträck-
ning sådana förekommit. 

Från denna granskning har inget framkommit som föranlett att 
väsentliga iakttagelser rapporterats till revisionsutskottet.
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ANNAN INFORMATION ÄN 

ÅRSREDOVISNINGEN OCH 

KONCERNREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och kon-
cernredovisningen och återfinns på sidor-
na 26–27 och 96–99. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret 
för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisning-
en och koncernredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende den-
na andra information.

I samband med vår revision av årsredo-
visningen och koncernredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna ge-
nomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt be-
dömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 

DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen upp-
rättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS), 
så som de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåll-
er några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisning-
en och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncer-
nens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realis-
tiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att 
det påverkar styrelsens ansvar och uppgif-
ter i övrigt, bland annat övervaka bolagets 
finansiella rapportering.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av sä-
kerhet om huruvida årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter el-
ler på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rim-
lig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekono-
miska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar 
för revisionen av årsredovisningen och 
koncernredovisningen finns på Revisors-
inspektionens webbplats: www.revisorsin-
spektionen.se/revisornsansvar. Denna be-
skrivning är en del av revisionsberättelsen.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLT OMRÅDE HUR VÅR REVISION BEAKTADE DET SÄRSKILT  
BETYDELSEFULLA OMRÅDET

Nedskrivningsprövning för goodwill och varumärken med 
obestämbar livslängd

Mr Greens beskrivning av Nedskrivningsprövning för goodwill 
och varumärken återfinns under Not 2 Redovisningsprinciper 
samt i Not 13 Immateriella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar uppgår till en väsentlig post i 
Mr Green & Co AB, 1 082 MSEK (2016: 921 MSEK) vilket motsvarar 
ca 62 % av de totala tillgångarna. Av dessa utgör ca 625 MSEK 
goodwill dvs. ca 36 % och varumärken 322 MSEK eller ca 19 % 
av totala tillgångar. Resterande immateriella tillgångar utgörs av 
förvärvade kundavtal och aktiverade utvecklingskostnader för 
spelplattform webbplatser och appar.

I vår granskning har vi inhämtat företagslednings kassaflödes-
prognoser och de uppskattningar och bedömningar som ligger 
till grund för dessa. Vi har granskat och bedömt rimligheten i de 
antaganden om årlig tillväxttakt, försäljningsvolymer och diskon-
teringsränta som företagsledningen presenterat för oss. Som ett 
led i vår granskning av företagsledningens uppskattningar och 
bedömningar jämför vi tidigare perioders uppskattningar och 
bedömningar mot faktiskt utfall för att därigenom bedöma fö-
retagsledningens förmåga att göra realistiska uppskattningar. Vi 
säkerställer också att kassaflödesprognoserna överensstämmer 
med den budget och affärsplan som fastställts av styrelsen. 

Denna prövning visade att återvinningsvärdet översteg det redo-
visade värdet och att något nedskrivningsbehov för goodwill och 
övriga immateriella tillgångar inte föreligger. Företagsledningens 
genomförda känslighetsanalys avseende väsentliga antaganden 
indikerar att det finns tillräckliga marginaler i beräkningen och vi 
instämmer i den slutsatsen.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisning-
en och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för 
Mr Green & Co AB (publ) för år 2017 
samt av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman dis-
ponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvalt-
ningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbe-
vis för att med en rimlig grad av säkerhet 

kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något vä-
sentligt avseende:

 Ù  företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget

 Ù  på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säker-
het bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgär-

der eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med ak-
tiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar 
för revisionen av förvaltningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisions-
berättelsen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 
Torsgatan 21, 113 97, Stockholm, utsågs 
till Mr Green & Co AB (publ)s revisor av 
bolagsstämman den 23 april 2015 och har 
varit bolagets revisor sedan 29 april 2015.

Stockholm den 16 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bo Åsell
Auktoriserad revisor

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE  
DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Mr Green & Co AB (publ), org.nr 556883-1449

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för 
år 2017 på sidorna 98–99 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 
12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att min (vår) granskning av hållbarhetsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt Inter-
national Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för 
vårt uttalande.

UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 16 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bo Åsell
Auktoriserad revisor

REVISORS YTTRANDE  
OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagstämman i Mr Green & Co AB (publ), org.nr 556883-1449

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för 
år 2017 på sidorna 47–59 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen. 

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår gransk-
ning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen 
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsre-
dovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstäm-
melse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 16 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bo Åsell
Auktoriserad revisor
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Identifierade 
 hållbarhetsområden Mål GRI-standard

Green Gaming 25% av kunderna 
 använder Green  
Gaming-verktyg.

Brister i regelefterlevnad rörande 
produkter och tjänsters påverkan på 
kunders hälsa och säkerhet.

Brister i regelefterlevnad kopplat till 
marknadsföring av produkter och 
tjänster.

Motiverade medarbetare Motiverade medarbetar-
index på 75%

Andel anställda som regelbundet 
får prestationsutvärderingar och 
utvecklingssamtal.

Nyanställningar och personalom-
sättning.

Regelefterlevnad Inga bekräftade fall av 
regelbrott

Brister i socioekonomisk 
 regelefterlevnad.

Datasäkerhet och skydd 
av kundinformation

Inga läckage av kund-
information

Bekräftade incidenter av bristande 
skydd av kundinformation och för-
lust av kunddata.

Hållbarhetsnoter

NOT H1 OM HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Mr Greens hållbarhetsrapport är en viktig 
del i att transparent förmedla Mr Greens 
ställningstaganden, initiativ och resultat 
kopplat till hållbart företagande. 

Hållbarhetsrapporten finns integre-
rad i delar av årsredovisningen som inte 
omfattas av revisionsberättelsen och anses 
därmed vara upprättad som en rapport 
skild från årsredovisningen i enlighet med 
ÅRL 6:11. Hållbarhetsrapporten omfattar 
Mr Green & Co AB och dess dotterföretag. 
Mr Green rapporterar enligt GRI Standards 
på tillämpningsnivå ”Core”. En övergång 
från fjärde versionen (GRI G4) skedde 
under 2017. Omfattningen av rapporten 
framgår av GRI-index på sidorna 98–99.

GRI är ett samarbetsorgan till FN:s 
miljöprogram. Organisationens riktlinjer 
för hållbarhetsrapportering är de mest 
erkända och använda världen över liksom 
i Sverige. På webbplatsen globalreporting.
org finns en komplett bild av GRI och 
dess regelverk. 

Mr Greens verksamhet har låg miljöpå-
verkan, därav fokuseras upplysningarna 
på frågor som bland annat rör sociala för-
hållanden, personal, mänskliga rättigheter 
och motverkande av korruption.

Föregående hållbarhetsrapport avsåg 
kalenderåret 2016 och publicerades den 
17 mars 2017. 

Mr Greens hållbarhetsarbete stödjer 
sig på uppförandekoden och de styrande 
dokumenten för verksamheten. Som stöd 
för vilka frågor där Mr Green som bolag 
har störst påverkan, och som är viktigast 
för bolagets intressenter att redovisa, ut-
går Mr Green från en väsentlighetsanalys 
som är bearbetad av koncernledningen. 
I väsentlighetsanalysen utgick Mr Green 
från de övergripande områdena ekono-
mi, miljö samt sociala förhållanden och 
identifierade var koncernen kan anses ha 
störst påverkan. 

Enligt ett nytt lagkrav ska bolag rappor-
tera sitt hållbarhetsarbete inom områ-
dena mänskliga rättigheter, motverkan 
av korruption, sociala frågor och miljö. 
Mr Green har inte identifierat mänskliga 
rättigheter och miljö som de mest väsent-
liga hållbarhetsområdena för bolaget men 
bedriver ett strukturerat arbete med anti-
korruption vilket beskrivs närmare i håll-

barhetsredovisningen. Angående mänsk-
liga rättigheter är Mr Greens viktigaste 
bidrag att alla anställda behandlas på sam-
ma sätt oavsett kön, sexuell läggning, etni-
citet eller religion vilket är uttryckt i den 
koncernövergripande instruktionen för 
likabehandling. Inom området mänskliga 
rättigheter kan också nämnas Mr Greens 
arbete med att förhindra affiliates från att 
rekrytera kunder från webbplatser med 
innehåll som Mr Green inte tillåter såsom 
pornografi och fildelningssajter.

FN:s Global Compact
I januari 2018 anslöt sig Mr Green till 
FN:s hållbarhetsinitiativ Global Com-
pact. Genom medlemskapet förbinder 
sig Mr Green att aktivt arbeta med Global 
Compacts tio principer för hållbar ut-
veckling inom de fyra områdena mänsk-
liga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
antikorruption. Årsredovisningen utgör 
Mr Greens Communication on Progress- 
rapport enligt UNGC:s ramverk. 

Hållbarhetsrapporten har inte gran-
skats av en oberoende tredje part.

NOT H2 VÄSENTLIGHETSANALYSEN

Mr Green har gjort en analys av sin 
värdekedja för att identifiera och arbeta 
med de mest väsentliga miljömässiga, 

sociala och ekonomiska frågorna. I 
denna analys har bolaget fått insikter 
och förståelse för hur dess verksamhet 
påverkar andra.

I väsentlighetsanalysen har Mr Green 
vägt samman de områden som bolaget be-
dömt som strategiskt viktiga och de frågor 
som intressenterna ser som viktigast. In-
tressentdialogerna genomfördes 2016 och 
omfattade totalt 16 hållbarhetsområden. 

I intressentdialogerna rankades rättvi-
sa anställningsvillkor och utbildning för 
anställda högt. Mr Green har samlat dessa 
områden under rubriken motiverade 
medarbetare. 

Mr Greens koncernledning har valt att 
prioritera sex hållbarhetsområden och  
integrera dessa i affärsstrategin. Affärs- 
strategin presenteras på sidorna 11–14.  
Utfallet av hållbarhetsmålen 2017 redo- 
visas på sidorna 26–27. 

Långsiktig lönsamhet och hög kund-
nöjdhet är grundförutsättningar för  
framgångsrikt företagande och hela vår 
externa rapportering omfattar en över- 
gripande rapportering över hur vi arbetar 
mot dessa två mål. Vi har därför valt att 
från och med 2017 inte redovisa dessa 
områden separat inom ramen för vår 
GRI-rapportering.
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Hållbarhetsnoter

NOT H3 INTRESSENTDIALOGERNA

Mr Green har identifierat de intressenter 
som påverkar och påverkas av verksam-
heten. Dessa intressentgrupper är: kun-
der, medarbetare, aktieägare, leverantö-
rer och investerare. Under hösten 2016 
genomfördes strukturerade intressentdi-
aloger i enlighet med GRI för att få höra 
deras uppfattningar om vilka hållbar-
hetsområden som de tycker är viktigast 
för Mr Green. Dialogerna genomfördes 
som en anonym undersökning online där 
intressenterna fick ranka hållbarhetsom-
råden efter hur viktiga de ansågs vara för 
Mr Green.

Green Gaming Forum
Under 2017 har Mr Green initierat Green 
Gaming Forum för att bredda sina intres-
sentdialoger i Green Gaming-frågor. Fo-
rumet är ett interaktivt, webbaserat möte 
där olika frågeställningar kring Green Ga-
ming diskuteras. Forumet är öppet för alla 
och leds av en oberoende moderator. Det 
första Green Gaming Forum ägde rum i 
januari 2018.

Intressent- 
grupp

Mest väsentliga 
 områden som lyftes 
fram i dialogen

Medarbetare Långsiktig lönsamhet
Hög kundnöjdhet
Regelefterlevnad
Green Gaming

Kunder Säkra betalnings-
lösningar
Onlinesäkerhet
Motverka korruption
Datasäkerhet och skydd 
av kundinformation

Leverantörer Rättvisa anställnings-
villkor
Hög kundnöjdhet
Green Gaming
Onlinesäkerhet

Aktieägare Långsiktig lönsamhet
Regelefterlevnad
Utbildning för anställda
Hög kundnöjdhet

Investerare Långsiktig lönsamhet
Regelefterlevnad
Hög kundnöjdhet
Green Gaming

NOT H4 AVGRÄNSNINGAR  
I RAPPORTERINGEN

Väsentligt 
område

Avgränsningar  
i rapporteringen

Regel-
efterlevnad

Regelefterlevnad är en 
väsentlig aspekt inom 
organisationen och 
omfattar alla enheter i 
koncernen.

Green Gaming Green Gaming är en 
väsentlig aspekt inom 
organisationen och 
omfattar alla enheter i 
koncernen.

Motiverade 
medarbetare

Motiverade medarbetare 
är en väsentlig aspekt 
inom organisationen och 
omfattar alla enheter i 
koncernen.

Datasäkerhet 
och skydd 
av kund-
information

Datasäkerhet och skydd 
av kundinformation 
är en väsentlig aspekt 
inom organisationen och 
omfattar alla enheter i 
koncernen.
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Hållbarhetsnoter

NOT H5 MEDARBETARDATA

Uppgifterna avser hela Mr Green-kon-
cernen per 31 december 2017 om inget 
annat avses. Alla redovisade medarbetare 
har anställningsavtal/kontrakt med kon-
cernen. Inom parentes anges uppgifter 
som avser räkenskapsåret 2016.

Dansk Underholdning som förvärvades 
i april 2017 ingår endast för uppgifter som 
avser 31 december 2017. 

Mr Green har gjort en avvikelse från 
GRI Standards 401-1 och rapporterar inte 
nyanställningar och personalomsättning 
per åldersgrupp. Mr Green avviker också 
från 404-3 och rapporterar inte andelen 
kvinnor respektive män som haft utveck-
lingssamtal under 2017.

Antal medarbetare

Totalt Kvinnor Män

Tillsvidare-
anställda

239 (205) 40% 60%

–  Varav deltids-
anställda

1 – 0,4%

Tillsvidare-
anställda inklusive 
viss tids  anställda

247 40% 60%

–  Varav deltids-
anställda

1 – 0,4%

Medelantal 
 anställda under 
2017

219 (182) 37% 63%

Konsulter 51 (36)

Antal chefer med 
personalansvar

46 35% 65%

Antal personer i 
koncernledningen

6 17% 83%

Antal personer i 
styrelsen

6 33% 67%

Medelålder och åldersfördelning

Medelålder, år 37

Anställda inom  olika 
 ålders grupper 

–29 43%

30–49 54%

50– 3%

Personalomsättning 2017

Koncernen totalt 50%

Sverige 35%

Malta 55%

Antal kvinnor som började 63

Antal män som började 76

Antal kvinnor som lämnade 54

Antal män som lämnade 57

Totalt antal  
som började

139
Varav 45% kvinnor 
och 55% män.
Varav 9% i Sverige 
och 91% i Malta.

Totalt antal  
som slutade

111
Varav 47% kvinnor 
och 53% män.
Varav 10% i Sverige 
och 90% i Malta.

Netto 28

– Av vilka kvinnor 9 32% 

– Av vilka män 19 68%

Inom vissa funktioner, framför allt kund-
service, är snittåldern lägre än för 
 koncernens genomsnitt. Inom dessa 
 funktioner är personalomsättningen sär-
skilt hög eftersom medarbetarna är unga 
 personer som vill arbeta utomlands en tid.

Medarbetare som haft  
utvecklingssamtal 2017

Koncernen totalt 71%

Sjukfrånvaro

Sverige 1,7%

Malta 1,3%

Kvinnors medianlön i relation till mäns, %

Sverige 107

Malta 85

Jämförelsen tar inte hänsyn till att olika krav 
ställs i olika befattningar utan ger endast en 
översiktlig bild av lönestrukturen per land.

NOT H6 PRINCIPER OCH ÖVERENS-
KOMMELSER

Mr Green följer ett antal principer och 
överenskommelser där FN:s Global 
 Compact och dess tio principer kring 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 
och antikorruption utgör grunden för 
verksamheten. Mr Green är också medlem 
i den svenska branschorganisationen BOS 
och därigenom den europeiska bransch-
organisationen EGBA. Genom medlem-
skapen uppfyller vi European Committee 
for Standardization (CEN) avtalet om 
Responsible Remote Gambling Measures. 
Det är den första versionen av europeiska 
konsumentsskyddsåtgärderna för 
onlinespel inom EU. Bland de interna 
regel verken finns bland annat hållbarhets-
policyn samt uppförandekoden som båda 
antagits av styrelsen. I Sverige följer vi 
även Reklamombudsmannen och länkar 
i vår marknadsföring till den nationella 
stödlinjen för spelmissbrukare och 
anhöriga, www.stodlinjen.se.
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GRI-index

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR GRI 102 (2016)

Upplysning Sida
Motsvarar upplysningskrav  
i årsredovisningslagen Kommentar

Organisationsprofil

102-1 – Organisationens namn Omslag AM

102-2 – Våra produkter och tjänster 22–25, 34–35

102-3 – Huvudkontor 8 och not 1

102-4 – Platser där vi verkar 8, 28–29

102-5 – Ägande och bolagsform 47

102-6 – Våra marknader 20–21, 28–29

102-7 – Storleken på företaget 3, 8–9, 63 AM

102-8 – Våra anställda 8–9, not H5

102-9 – Värdekedja 6–7

102-10 – Förändringar i organisation  
och värdekedja

N/A Inga större förändringar i organisationen  
eller värdekedjan har skett under räken- 
skapsåret 2017.

102-11 – Försiktighetsprincipen 6–7 I och med undertecknadet av FN:s Global  
Compact så beaktar vi försiktighetsprinci-
pen i vår verksamhet.

102-12 – Principer och överenskommelser  
som vi följer

30–31, 47– 
55, not H6

102-13 – Organisationer där vi är medlemmar 28, 97

Strategi

102-14 – Uttalande från VD och  
styrelseordförande

4–5, 46 AM

Etik och integritet

102-16 – Våra värderingar och normer 8, 49 AM, P

Styrning

102-18 – Bolagsstyrning 47–55 AM, P

Interaktion med intressenter

102-40 – Våra intressenter Not H3 –

102-41 – Kollektivavtal Not H5 Mr Green följer lokal praxis avseende  
pensioner och försäkringar. I Sverige har  
de anställda bland annat tjänstegrupplivs- 
försäkring, trygghetsförsäkring och sjuk-
vårdsförsäkring. Kollektivavtal saknas.

102-42 – Hur vi identifierat våra intressenter Not H3

102-43 – Hur vi interagerar med våra intressenter Not H2 och H3

102-44 – Väsentliga ämnen som  
intressenterna lyft

Not H3

I GRI-index har vi valt att också visa på hur vår rapportering möter årsredovisningslagens krav på upplysningar enligt följande beteckningar:

AM = affärsmodell, P = policy, R = risker, RH = riskhantering, RI = resultatindikator
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GRI-index

SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR

Prioriterat  
väsentligt område GRI-standard och upplysning Sida

Motsvarar upplysningskrav  
i årsredovisningslagen

Regelefterlevnad

GRI 103 (2016)
103-1, 2 & 3 – Styrning

6–7, 12–14, 26–33, 47–55 P, R, RH

GRI 419 (2016)
419-1 Brister i socioekonomisk regelefterlevnad 

26–27 RI

Ansvarsfullt spelande

GRI 103 (2016)
103-1, 2 & 3 – Styrning 12–14, 26–27, 34–35, 47–55 P, R, RH

GRI 416 (2016)
416-2 Brister i regelefterlevnad rörande  
produkter och tjänsters påverkan på kunders  
hälsa och säkerhet

12–14, 26–27, 34–35 RI

GRI 417 (2016)
417-2 Brister regelefterlevnad kopplad till  
marknadsföring av produkter och tjänster

12–13, 26–27, 30–31 RI

Motiverade med-
arbetare – Utbildning 
för anställda

GRI 103 (2016)
103-1, 2 & 3 – Styrning

8–9, 12–14, 26–27 P, R, RH

GRI 419 (2016)
404-3 Andel anställda som regelbundet får  
prestationsutvärderingar och utvecklingssamtal

Not H5 RI

Motiverade med-
arbetare – Rättvisa 
anställningsvillkor

GRI 103 (2016)
103-1, 2 & 3 – Styrning

8–9, 12–14, 26–27 P, R, RH

GRI 419 (2016)
401-1 Nyanställningar och personalomsättning

Not H5 RI

Datasäkerhet  
och skydd av 
 kundinformation

GRI 103 (2016)
103-1, 2 & 3 – Styrning

12–14, 26–27, 32–33, 47–55 P, R, RH

GRI 418 (2016) 
418-1 Bekräftade incidenter av bristande skydd  
av kundinformation och förlust av kunddata

32–33 RI

Avseende risker och riskhantering finns utöver hänvisningarna ovan utförligare beskrivningar i riskavsnittet på sidorna 44–45.

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR GRI 102 (2016) forts

Upplysning Sida
Motsvarar upplysningskrav  
i årsredovisningslagen Kommentar

Rapportering

102-45 – Inkluderade juridiska enheter Not 1 – Inga enheter är undantagna.

102-46 – Rapportinnehåll och avgränsningar Not H2  
och H3

102-47 – Väsentliga områden Not H2

102-48 – Rättelser för tidigare perioder På sidan 18 i årsredovisningen för räken-
skapsåret 2016 uppges 80% som utfall för 
om medarbetarna anser Mr Green vara  
en mycket bra arbetsplats. Korrekt siffra 
är 75%. 80% avsåg målet för 2017. 

102-49 – Förändringar i rapporteringen Not H2

102-50 – Rapporteringsperiod Not H1

102-51 – Senast publicerade rapport 16 mars 2017

102-52 – Rapporteringscykel Not H1

102-53 – Kontaktperson 104

102-54 – Tillämpning av GRI Not H1

102-55 – GRI-index 97

102-56 – Externt bestyrkande Not H1 och sidan 91
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Nyckeltalsdefinitioner

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM INTE BERÄKNAS ENLIGT IFRS

Alternativa nyckeltal Definition Syfte

Avkastning på eget kapital Resultat före skatt i relation till genomsnittligt eget 
kapital.

Tillämpas för att analysera lönsamheten över tid, givet 
de resurser som är hänförliga moderbolagets ägare.

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före finansiella poster och skatt. Måttet åskådliggör lönsamheten oavsett skattesats 
för bolagsskatt och oberoende av vilken finansie-
ringsstruktur bolaget har.

EBIT-marginal EBIT i relation till intäkterna. Måttet är relevant för att mäta operativ lönsamhet.

EBITDA Resultat före av- och nedskrivningar, finansiella 
poster och skatt.

Måttet är relevant för att skapa en förståelse över 
bolagets operativa verksamhet, oavsett finansiering 
och avskrivningar för anläggningstillgångar.

EBITDA efter poster  
av engångskaraktär

EBITDA efter poster av engångskaraktär, men före  
av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatt. 

Måttet är relevant för att skapa en förståelse över 
bolagets löpande verksamhet, oavsett finansiering och 
avskrivningar för anläggningstillgångar, men också 
för att tydligt åskådliggöra EBITDA efter poster av 
engångskaraktär. 

EBITDA före poster  
av engångskaraktär

EBITDA före poster av engångskaraktär, av- och  
nedskrivningar, finansiella poster och skatt. 

Måttet är relevant för att skapa en förståelse över 
bolagets löpande verksamhet, oavsett finansiering och 
avskrivningar för anläggningstillgångar, men också 
för att åskådliggöra EBITDA tydligt före poster av 
engångskaraktär för att möjliggöra jämförelse av den 
underliggande operativa verksamheten.

EBITDA-marginal EBITDA i relation till intäkterna. Måttet är relevant för att skapa en förståelse av 
den operativa lönsamheten och då måttet utesluter 
avskrivningar ger denna marginal intressenterna en 
klarare bild av bolagets centrala lönsamhet.

Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier 
vid periodens slut.

Måttet mäter bolagets nettovärde per aktie och visar 
på om bolaget ökar aktieägarnas förmögenhet över tid.

Fritt kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten med 
avdrag för kassaflödet från investeringsverksamheten 
fördelat på genomsnittligt antal aktier vid perioden. 

Måttet åskådliggör det samlade kassaflödet från 
löpande- och investeringsverksamheten.

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten fördelat 
på genomsnittligt antal aktier vid perioden. 

Måttet mäter det kassaflöde som bolaget genererar 
före kapitalinvesteringar och kassaflöden hänfört bola-
gets finansiering.

Poster av engångskaraktär Avser poster som är av engångskaraktär eller inte har 
direkt med koncernens normala verksamhet att göra, 
där en redovisning tillsammans med övriga poster i re-
sultaträkningen skulle försvåra jämförelsen med övriga 
perioder och för en utomstående göra det svårare att 
bedöma koncernens utveckling.

Dessa poster åskådliggörs för att möjliggöra jämförel-
se av den underliggande operativa verksamheten. 

Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen. Måttet är en indikator på bolagets hävstång för  
finansiering av bolaget.

ALTERNATIVA NYCKELTAL
ESMA (The European Securities and Mar-
kets Authority) har utgivit riktlinjer för 
alternativa nyckeltal, som ska tillämpas av 
företag med värdepapper noterade på en 
reglerad marknad inom EU. Riktlinjerna 
ska tillämpas på alternativa nyckeltal som 
används i obligatorisk utgiven information 
från och med den 3 juli 2016. I enlighet 
med dessa riktlinjer lämnas information 

om val av alternativa nyckeltal, hur koncer-
nen tillämpar dessa samt hur de definieras 
i denna årsredovisning. Jämförelsetal för 
föregående perioder lämnas enligt samma 
principer. 

Förutom de branschrelaterade nyckeltal 
som inte beräknas enligt IFRS som fram-
går i avsnittet nedan, lämnar koncernen 
även information om nyckeltal avseende 
vissa kostnader i resultaträkningen i för-

hållande till intäkterna. Dessa nyckeltal är 
särskilt väsentliga utifrån ett branschper-
spektiv. 

Alternativa nyckeltal som presenteras i 
årsredovisningen bör inte betraktas som 
en ersättning för termer och begrepp i 
enlighet med IFRS och behöver inte vara 
jämförbara med liknande nyckeltal hos 
andra företag.
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DEFINITIONER AV BRANSCHRELATERADE NYCKELTAL SOM INTE BERÄKNAS ENLIGT IFRS

Mått Definition Syfte

Aktiv kund En kund definieras som aktiv när kunden under peri-
oden har spelat för pengar som satts in på kundkon-
tot. Kunden räknas även som aktiv om kunden under 
perioden har spelat för vinster från frispelskampanjer 
och/eller bonus från Mr Green. 

Ett relevant mått som driver intäkterna och utifrån 
branschpraxis samt intressentperspektiv.

Deponeringar Insättning av pengar på kundkonton. Ett relevant mått som driver intäkterna, utifrån 
branschpraxis samt intressentperspektiv.

Årlig genomsnittlig  
tillväxttakt (CAGR)

CAGR är en förkortning av Compound Annual 
Growth Rate, det vill säga den genomsnittliga årliga 
tillväxttakten. Nyckeltalet är ett mått på tillväxten 
under en given period, till exempel fem år.

Måttet är relevant eftersom det mäter tillväxten un-
der antagandet av en konstant årlig tillväxttakt och 
ger därmed en utjämnad tillväxttakt över den givna 
perioden. 
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Femårsöversikt

Kkr 2017 2016 2015 2014 2013*

Resultat

Intäkter 1 192 033 924 524 792 599 659 368 483 853

Intäkter tillväxt år över år (%) 28,9% 16,6% 20,3% 36,3% 51,9%

Mobilintäkter (% av intäkterna) 50,2% 42,5% 28,9% 21,1% –

Kostnad för sålda tjänster (% av intäkterna) 31,6% 33,2% 25,1% 18,4% 17,4%

Kostnad för sålda tjänster, exkl spelskatter (% av intäkterna) 16,3% 18,8% 16,9% 17,9% 17,4%

Marknadsföring (% av intäkterna) 33,9% 36,4% 36,2% 39,8% 40,8%

Personalkostnader (% av intäkterna)** 12,0% 14,1% 12,6% 12,5% 11,7%

Övriga rörelsekostnader (% av intäkterna)** 13,7% 12,5% 15,0% 15,5% 17,3%

EBITDA före poster av engångskaraktär 185 572 91 393 136 761 134 846 106 839

EBITDA efter poster av engångskaraktär 185 572 75 582 55 130 22 765 102 172

Rörelseresultat (EBIT) 116 043 19 093 –36 034 –31 203 64 844

Resultat efter skatt 109 355 33 101 –34 433 –26 520 59 298

EBITDA-marginal före poster av engångskaraktär (%) 15,6% 9,9% 17,3% 20,5% 22,1%

EBITDA-marginal efter poster av engångskaraktär (%) 15,6% 8,2% 7,0% 3,5% 21,1%

EBIT-marginal (%) 9,7% 2,1% –4,5% –4,7% 13,4%

Finansiell ställning och kassaflöde

Avkastning på eget kapital (%) 13,3% 4,1% –5,6% –3,5% 8,0%

Soliditet (%) 59,3% 58,0% 59,2% 67,7% 78,5%

Investeringar i anläggningstillgångar 111 489 66 394 64 467 51 532 27 961

Kassaflöde från den löpande verksamheten 328 465 128 822 149 360 147 200 76 540

Fritt kassaflöde 131 297 62 428 76 849 90 036 110 583

Antalet kunder

Antal registrerade kunder (i tusental) 2 182,7 1 678,3 1 336,3 1 049,0 827,0

Registrerade kunder tillväxt år över år (%) 30,1% 25,6% 27,4% 26,8% 35,9%

Antal aktiva kunder (i tusental) 297,7 238,8 181,1 154,9 152,7

Aktiva kunder tillväxt år över år (%) 24,6% 31,9% 16,9% 1,4% 45,6%

Deponeringar

Deponeringar från kunder, Mkr 3 468 2 696 2 207 1 706 1 043

Deponeringar tillväxt år över år (%) 28,6% 22,2% 29,4% 63,6% 65,5%

Anställda

Medelantalet anställda 219 182 158 133 109

Antal anställda vid periodens utgång 239 205 161 152 114

*2013 redovisas proforma.

** För räkenskapsåren 2013–2015 har omklassificiering gjorts från övriga rörelsekostnader till personalkostnader jämfört med respektive räken-
skapsårs årsredovisning i enlighet med tillämpad princip från och med 1 januari 2016. Följande belopp har omklassificerats: 4,7 MSEK (år 2015), 
3,6 MSEK (respektive år 2014–2013).
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Kkr 2017 2016 2015 2014 2013*

Aktien

Aktiekapital 40 849 35 849 35 849 35 849 35 849

Antal utestående aktier vid periodens utgång (tusental) 40 849 35 849 35 849 35 849 35 849

Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 38 575 35 849 35 849 35 849 35 849

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (tusental) 39 815 35 849 35 849 35 849 35 849

Resultat per aktie, kr 2,83 0,92 –0,96 –0,74 1,65

Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,75 0,92 –0,96 –0,74 1,65

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 8,04 3,59 4,17 4,11 2,14

Fritt kassaflöde per aktie, kr 3,40 1,74 2,14 2,51 3,08

Eget kapital per aktie, kr 25,24 19,82 17,88 20,59 20,75

Utdelning eller motsvarande per aktie, kr 1,30 – – 1,30 1,30

Spelintäkter per region

Norden 390 336 354 246 364 742 346 065 313 595

Västeuropa 489 285 299 247 215 244 153 555 64 806

Central-, Öst- och Sydeuropa 285 711 249 649 192 184 155 232 104 036

Övriga världen 26 701 21 382 20 430 4 118 1 049

Spelintäkter per region tillväxt år över år (%)

Norden 10,2% –2,9% 5,4% 10,4% 27,3%

Västeuropa 63,5% 39,0% 40,2% 136,9% 298,5%

Central-, Öst- och Sydeuropa 14,4% 29,9% 23,8% 49,2% 89,9%

Övriga världen 24,9% 4,7% 396,1% 292,6% 106,5%

Andel spelintäkter per region (%)

Norden 32,8% 38,3% 46,0% 52,5% 64,9%

Västeuropa 41,0% 32,4% 27,2% 23,3% 13,4%

Central-, Öst- och Sydeuropa 24,0% 27,0% 24,2% 23,6% 21,5%

Övriga världen 2,2% 2,3% 2,6% 0,6% 0,2%

* 2013 redovisas proforma.
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Ordlista

Affiliate Företag som förmedlar annonser på internet på upp-
drag av olika webbplatser.

Agenda 2030 Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling 
resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agen-
dan innebär att alla 193 medlemsländer förbundit sig att 
arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekono-
miskt hållbar värld till år 2030. Agendan innnehåller 17 
mål och 169 delmål. 

AI Artificiell intelligens (AI) är intelligens som uppvisas av 
maskiner. 

Due diligence En undersökning av ett företag eller en person innan 
avtal skrivs. Ett vanligt exempel på due diligence är när 
en potentiell köpare utvärderar ett målföretag eller dess 
tillgångar före ett förvärv.

EGR EGR Global är ett ledande publicistföretag och nätverk 
för onlinespelindustrin. 

GDPR Förkortning av engelskans General Data Protection Re-
gulation. På svenska Allmänna dataskyddsförordningen. 
GDPR är en förordning antagen av EU som gäller från 
och med den 25 maj 2018. Syftet är att stärka skyddet 
för fysiska personer vid hantering av personuppgifter 
och förordningen reglerar behandlingen av information 
som direkt eller indirekt kan knytas till en individ. 

FN:s Global 
Compact

Ett FN-initiativ för att uppmuntra företag att använda 
hållbara affärsrutiner. Global Compact har tio principer 
inom områdena mänskliga rättigheter, sociala förhållan-
den, miljö och korruption.

Freespins Gratis snurr på en spelautomat på ett onlinekasino.

Green Gaming Ansvarsfullt spelande. Processer och metoder för att 
minimera riskerna för att spelare utvecklar förhöjda risk-
beteenden. Green Gaming inkluderar också processer 
för att identifiera och erbjuda spelare som utvecklat 
förhöjda riskbeteenden olika metoder för att stävja 
riskbeteendet. Ett viktigt inslag i Green Gaming är det 
ansvar speloperatören tar för att bland annat utbilda 
sina medarbetare i spelbeteenden och att själv vidta 
åtgärder, till exempel upphöra med marknadsföring till 
spelare som uppvisar starkt förhöjda riskbeteenden.

Green Gaming 
prediktivt 
verktyg

Mr Greens egenutvecklade verktyg som analyserar 
kundens faktiska spelbeteende och kombinerar det med 
kundens egen bild av sitt spelande. Analysen baseras på 
risk, intensitet, förändring och volym. Genom verktyget 
får kunderna individuell information om sitt spelande 
och en möjlighet att förstå om riskbeteendet är förhöjt.

GRI Förkortning av Global Reporting Initiative. GRI är en 
självständig stiftelse under FN. GRI ger ut normgivan-
de internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 
Syftet är att skapa enhetlighet och jämförbarhet mellan 
hållbarhetsredovisningar för att göra det lättare att 
bedöma och jämföra företag ur socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv.

Hållbarhets-
rapport

Från och med räkenskapsåret 2017 är det obligato-
riskt för stora bolag att avge en hållbarhetsrapport. 
Hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finansiella 
upplysningar som behövs för förståelsen av företagets 
utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av 
dess verksamhet, däribland upplysningar i frågor som 
rör miljö, personal och sociala förhållanden, respekt för 
mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 

Hållbarhets-
rapport, forts

Lagändringen har sin bakgrund i ett EU-direktiv där 
målet är att det ska bli lättare att analysera företagens 
hållbarhetsarbete och att öka förtroendet för företagen.

IGA Förkortning av International Gaming Association.  
På svenska internationella spelföreningen.

IR Förkortning av engelskans Investor Relations.  
På svenska investerarrelationer.

Jackpott Med jackpott avses den högsta vinsten i vissa kasino-
spel, till exempel spelautomater. Jackpott kan även syfta 
på en högvinst som är högre än normalt. Jackpotten 
beror på att ingen vunnit högvinsten från föregående 
spelomgång och att vinstsummorna därför följer med 
från föregående omgång.

Kasinospel Spelautomater och traditionella kortspel som  
blackjack och baccarat samt roulette.

Know-Your-
Customer

Engelska för Känn-din-kund. Förkortas KYC. KYC är 
den process företag använder för att identifiera och 
verifiera kundernas identiteter. Termen används också 
om regelverken kring penningtvätt för banker och 
betalningsförmedlare. KYC används också av företag 
för att säkerställa att deras underleverantörer och andra 
kontakter uppfyller regelverken kring antikorruption. 

Live kasino Möjligheten att spela online med en riktig dealer. 

Nummerspel Spel där spelaren satsar på att vissa nummer ska slå in. 
Exempel på nummerspel är bingo, keno och lotto.

One-Minute- 
Keno

Dragning i spelet keno varje minut. 

Penningtvätt Regelverken kring åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism syftar till att förhindra att företag 
utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. 
Företag som omfattas av regelverken ska rapportera 
misstänkt penningtvätt eller terrorismfinansiering i sin 
verksamhet till relevanta myndigheter.

Reel Thrill Turneringar online där flera spelare spelar kasinospel 
mot varandra. Egenutvecklat av Mr Green.

SBC Awards SBC Awards är utmärkelser som delas ut av Sports 
Betting Community (föreningen för sportspel). 

Spelskatter Spelskatt är punktskatter på spel. Skatten betalas av 
den som anordnar spel för allmänheten eller anordnar 
spel i förvärvssyfte. 

Sportbok Sportbok är en plats för vadslagning eller betting.  

Styrkort Används för att koppla organisationens strategi till  
olika mätetal som till exempel finansiell utveckling, 
kundnöjdhet, kvalitet och utvecklingstider liksom olika 
medarbetarperspektiv.

Visselblåsar-
funktion

Möjlighet för personer att anonymt anmäla oegentlig-
heter eller missförhållanden inom organisationen.

Väsentlighets-
analys

Väsentlighetsanalysen tar sin utgångspunkt i intressent-
dialogerna och innebär att de hållbarhetsfrågor som är 
mest relevanta för företaget identifieras.
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Årsstämma,  
finansiell kalender och kontakt

ÅRSSTÄMMA 2018
Mr Green & Co AB inbjuder aktieägarna att delta i årsstämma 
måndag 7 maj 2018 kl 16.00 i Epicenter, Mäster Samuelsgatan 
36, Stockholm. Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels 
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
måndag 30 april 2018 och dels anmäla sig till bolaget senast 
måndag 30 april 2018.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på årsstämman måste vara regist-
rerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 
30 april 2018, och måste anmäla sitt deltagande till bolaget 
 senast måndag 30 april 2018 via e-post: information@mrg.se  
eller på följande adress:

Mr Green & Co AB
Mäster Samuelsgatan 36
111 57 Stockholm

I anmälan måste aktieägarna uppge namn, personnummer eller  
organisationsnummer, adress, telefonnummer, mejladress, 
eventuella biträden samt aktieinnehav. Fullmaktsblanketter för 
aktieägare som vill delta via ombud kommer att finnas tillgängliga 
på www.mrg.se. Aktieägare som deltar via ombud måste utfärda 
en daterad fullmakt till ombudet. Om fullmakten är utfärdad  
å en juridisk persons vägnar måste en bevittnad kopia av ett  
registreringsbevis eller motsvarande dokument för den juridiska 
personen bifogas till anmälan om deltagande. Fullmakten samt 
registreringsbeviset ska skickas till bolaget på den ovannämnda 
adressen i god tid före mötet. Fullmakten får vara högst fem år 
gammal.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare vars aktier är registrerade hos en banks notariat- 
rörelseavdelning eller annat ombud måste tillfälligt omregistrera 
aktierna under eget namn hos Euroclear Sweden AB för att  
kunna delta på stämman. En sådan omregistrering måste vara 
klar senast 30 april 2018.

FÖRESLAGEN UTDELNING
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en överföring till 
aktieägarna om 1,30 kr per aktie motsvarande 53,1 Mkr för verk-
samhetsåret 2017. Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman 
att överföringen till aktieägarna ska ske genom ett automatiskt 
inlösenprogram. Det fullständiga förslaget kommer att presente-
ras i god tid före årsstämman.

FINANSIELL KALENDER
Mr Green avser att offentliggöra finansiella rapporter  
enligt följande:

 Ù Delårsrapport för första kvartalet 2018: 27 april 2018

 Ù Delårsrapport för andra kvartalet 2018: 20 juli 2018

 Ù Delårsrapport för tredje kvartalet 2018: 26 oktober 2018

 Ù Bokslutskommuniké för 2018:  8 februari 2019

KONTAKT
IR- och kommunikationschef Åse Lindskog, tel 0730 24 48 72
investor.relations@mrg.se, www.mrg.se

ÅRSREDOVISNING 2017 • MR GREEN & CO AB 105

INFORMATION



Mr Green & Co AB (publ)  Ù  Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm  Ù  www.mrg.se

BÄST PÅ HÅLLBARHET I SPELINDUSTRIN

Per Norman, vår VD, utsågs i december 2017 

till spelindustrins bästa VD inom hållbarhet 

av CEO Magazine. Utmärkelsen tilldelas 

Per Norman för det långsiktiga, strategiska 

hållbarhetsarbete Mr Green utfört sedan 

bolaget grundades 2007. European CEO är 

ett ledande affärsmagasin som riktar sig till 

befattningshavare i Europa. European CEO 

ges ut varje kvartal i 28 europeiska länder 

och finns också på nätet. 

VI STÖDJER NYA AFFÄRSIDÉER

För tio år sedan var Mr Green ett start-up-

bolag. Idag är vi med i Business Challenge 

och stöttar andra start-up-bolag. Business 

Challenge är en tävling för nystartade 

företag. Finalföretagen får chansen att 

presentera sina affärsidéer inför en jury 

bestående av näringslivschefer, experter, 

ledare och riskkapitalister. De vinnande 

bolagen får ta del av skräddarsydda 

affärsutvecklingsprogram.

Titta på filmen där  
VD Per Norman tar 
emot priset som  
Best CEO.
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