
Förvärvar speloperatör i Vitryssland
Enlabs slutför förvärvet av KDB Games Ltd, en licensierad landbaserad speloperatör i Vitryssland, vilket sker i syfte att kunna ansöka om licens för
onlinespel. Förvärvet slutförs efter en genomförd due diligence process relaterat till den avsiktsförklaring som undertecknades i augusti, vilken Enlabs informerade
om i pressmeddelande den 29 augusti 2019.

Köpeskillingen för samtliga aktier i KDB Games uppgår till ca. 127 tusen euro. Under 2018 hade KDB Games 240 tusen euro i intäkter och 30 tusen euro i
nettovinst. KDB Games bedöms uppfylla de krav lagstiftaren i Vitryssland ställer för att kunna erhålla onlinelicens.

”Vi är mycket nöjda med att ha slutfört förvärvet och att därmed kunna starta arbetet med licensansökan, och vi räknar med att lansera under första halvåret 2020.
Som vi tidigare kommunicerat bedömer vi inte att förvärvet kommer ge skyndsam påverkan på vårt resultat, men det är ett förvärv helt i linje med vår strategi att
expandera till reglerade tillväxtmarknader i CIS-regionen.” Säger Robert Andersson, VD och koncernchef på Enlabs.

Spelförordningen för onlinespel i Vitryssland antogs officiellt den 1 april 2019, där några av de viktiga förutsättningarna för att få licens är:

Befintlig licens för offlinespel samt verksamhet bedriven utan anmärkningar i minst två år
En miljon dollar i deposition i Vitryska riksbanken
Plattformscertifiering och integration till reglerande myndighetssystem
Godkänd styrelse- och ledningsgrupp

Spelskatten är 4% av GGR (spelöverskottet) och licenssystemet träder i kraft den 1 april 2021, varefter alla olicensierade operatörer blir olagliga.

Baserat på redovisade spelskatter från den landbaserade verksamheten, uppskattas värdet av den totala Vitryska spelmarknaden uppgå till cirka 500 miljoner euro.
Andelen onlinespel uppskattas för närvarande ha en andel om 5-10% av den totala spelmarknaden, och ha en tillväxttakt på minst 25% per år. Blockeringen av icke
licensierade aktörer från år 2021 förväntas pådriva tillväxten och begränsa konkurrensen.

Robert Andersson fortsätter ”Vårt första steg in i Vitryssland kommer vara lanseringen av vårt varumärke Optibet, ett varumärke vi positionerar som en välsorterad
butik. Optibet är ett varumärke för alla och där var och en kan hitta den produkt de söker. Vi strävar efter att erbjuda det största urvalet av slots, casino, livecasino,
betting, poker och bingo. Vi tror att det inte kommer att finnas mer än tio licenser på medellång sikt med huvudsaklig konkurrens från östeuropeiska- och ryska
operatörer, vilket är ett marknadsklimat vi är mycket erfarna att verka i.”
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Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre
affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm.
De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200
anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified
Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019 kl. 12:25 CET.


