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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
NYA SPELPRODUKTER OCH MEDIELANSERINGAR UNDER FJÄRDE
KVARTALET 2021 - GER INTÄKTSREKORD I JANUARI 2022
OKTOBER - DECEMBER 2021
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättning uppgick till 516 TSEK (0).
EBITDA uppgick till -4,829 TSEK. EBITDA justerat för engångskostnader uppgick
till -4,340 TSEK.
Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,582 TSEK (-1,136).
Resultat efter skatt uppgick till -5,582 TSEK (-1,136).
Engångskostnader kopplat till börsnoteringen belastade rörelseresultatet med -489 TSEK.
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,413 TSEK (-320).
Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-3,37).

JANUARI - DECEMBER 2021
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättning uppgick till 1,523 TSEK (812).
EBITDA uppgick till -12,796 TSEK. EBITDA justerat för engångskostnader uppgick
till -10,263 TSEK.
Resultat efter finansiella poster uppgick till -15,743 TSEK (-2,251).
Resultat efter skatt uppgick till -15,743 TSEK (-2,251).
Engångskostnader kopplat till börsnoteringen belastade rörelseresultatet med -2,533 TSEK.
Kassaflöde från löpande verksamhet -11,515 TSEK (-3,758).
Resultat per aktie uppgick till -1,61 SEK (-7,58).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Utmärkelsen Helsingborgs Företagsstjärna 2021 tilldelas FSport.
Samarbete med Tradedoubler vid lansering av ett nytt affiliateprogram på den svenska marknaden.
Lansering av nytt innovativt spel för travmarknaden - Platskampen.
Samarbete med Aftonbladets sportpoddar.
Erbjudande om välkomstbonus går live på den svenska marknaden.
Integration och lansering av Daily Fantasy Sports genom spelportalen 1X2.se.
Spelportalen 1X2.se lanserar streaming med egna videoformat på Twitch.
SuperSjuan och Platskampen registrerade som varumärken för FSport.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
•
•
•

Under januari 2022 noteras nytt intäktsrekord för koncernens medieverksamhet, efter att året inletts
med stark försäljning.
Spelportalen 1X2.se fortsätter satsa med ny bettingpodd och nytt Youtube-format.
Spelportalen 1X2.se satsar inom andelsspel med sitt koncept “Syndikatet”.

Denna information är sådan information som FSport AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom koncernens kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17:e februari kl. 08:30 CET.
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NYCKELTAL
2021-10-01
2021-12-31

2020-10-01
2020-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

516

0

1,523

812

-4,829

-709

-12,796

-4,242

-4,340

-709

-10,263

-4,242

Resultat efter finansiella poster, TSEK

-5,582

-1,136

-15,743

-2,251

Balansomslutning, TSEK

51,873

10,932

51,873

10,932

94,13

87,79

94,13

87,79

Antal aktier vid periodens ingång

19,230,288

337,282

337,282

256,416

Antal aktier vid periodens utgång

19,230,288

337,282

19,230,288

337,282

Genomsnittligt antal aktier under
perioden

19,230,288

337,282

9,783,785

296,849

-0,29

-3,37

-1,61

-7,58

Koncernens nyckeltal

Not

Nettoomsättning, TSEK
EBITDA, TSEK
EBITDA justerat för
engångskostnader, TSEK

1

Soliditet, procent

Resultat per aktie, kronor

KONCERNEN
FSport AB (publ) ingår i en koncern med två bolag.
Moderbolag
Koncernmoderbolaget är FSport AB. FSport AB är en licensierad utvecklare och leverantör av Daily Fantasy Sports med
egen medieverksamhet i form av webbportaler med sport- och spelinnehåll.
Dotterbolag
FSports dotterbolag FSportgames AB bedriver ingen verksamhet utan dess enda funktion har varit att agera innehavare av
teckningsoptioner i bolagets tidigare incitamentsprogram. Bolaget är ett helägt dotterbolag till FSport AB.

RAPPORTDATUM
2022-05-12

Delårsrapport Q1 2022

2022-05-25

Årsstämma 2022

2022-08-25

Delårsrapport Q2 2022

2022-11-24

Delårsrapport Q3 2022

2023-02-16
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VD HAR ORDET
Ett kvartal av ökade satsningar genom nya spel och ytterligare medielanseringar – ger ett nytt år som
börjar med rekordsiffror i januari och stark positionering för framtiden
Vi befinner oss i en expansiv fas, där vi kompletterar den svenska spel- och travmarknaden genom att skapa, leverera och
marknadsföra rättvisa samt genuint underhållande sportspel på vår egenutvecklade spel- och medieplattform. Under det
fjärde kvartalet har nya spel- och medielanseringar lagt grunden för kommande tillväxt, och vi känner oss väl positionerade
för 2022.
Nya erbjudanden når en bredare publik
Det fjärde kvartalet lade grunden för en ökad satsning
inom Daily Fantasy Sports, genom att vi adderade fler ligor
och turneringar. Nu kan spelarna i SuperSjuan spela mot
andra lag efter verkliga prestationer i Allsvenskan, Premier
League, La Liga, Serie A och Champions League samt
landskamper. Genom vårt nya bonussystem har vi trimmat
vårt erbjudande ytterligare, något som gett oss nya
möjligheter i vår marknadsföring att attrahera fler spelare.
Vi ser att kundtillströmningen utvecklats under det fjärde
kvartalet, vilket vi skall vidareutveckla under 2022.
Nytt innovativt spel för travmarknaden
Under slutet av det fjärde kvartalet presenterade vi
Platskampen, en ny speltitel för den svenska
travmarknaden, där vi är det första bolaget som erbjuder
Daily Fantasy Sports på travet. Lanseringen av
travspelsformatet visar på tydlig innovation för vår
spelplattform och dess flexibilitet samt skalbarhet. Vi
kommer under 2022 att följa upp lanseringen med nya
spelprodukter inom trav, då vi ser en efterfrågan på
dagliga travspel inom Daily Fantasy Sports. Vi bedömer
också att travprodukten kan vara internationellt gångbar
för fler typer av hästkapplöpning på andra marknader.
I samband med lanseringen av Platskampen säkrade vi
spelintegration och marknadsföring på vår spelportal
Trav.se. Ett aktivt och starkt varumärke med organiskt
trafikflöde av tusentals månatliga traventusiaster att
marknadsföra sig mot. Detta lägger en stark grund för
satsningen på det egenutvecklade travspelet.
Ökad kännedom skapar räckvidd för spelen
Vi har förstärkt vår marknadsnärvaro under det fjärde
kvartalet genom samarbete med Tradedoubler. Detta ger
oss nya möjligheter i vår marknadsföring, genom ett nytt
affiliateprogram nå fler spelare för våra underhållande
sportspel, vilket vi kommer att se resultat av under 2022.
Integrerad spelupplevelse ger synergier mellan
koncernens spel- och medietjänster
Under det fjärde kvartalet har vår spelportal 1X2.se
genomfört en mängd satsningar i att utveckla sitt utbud.
Genom att integrera och lansera våra fotbollsspel inom
Daily Fantasy Sports på spelportalen, når vi direkt vår
målgrupp som får en helt integrerad spelupplevelse, vilket
maximerar synergierna mellan våra spel- och
medietjänster. Denna integration är ett spännande steg för
oss, där vi utforskar en ny skalbar distributionsmodell för
våra spel som vi tror starkt på. Vi kommer under 2022 att

fortsätta marknadsföra och exponera våra spel direkt till
1X2.se tusentals sportintresserade besökare.
Nya format förstärker marknadsnärvaron
I början av fjärde kvartalet hade vi premiär för vårt nya
videoformat för våra spelportaler, och sedan dess har vi
producerat väldigt många timmars kvalitativ
videounderhållning inom sport och sportsbetting.
Distribution sker främst på den världsledande plattformen
Twitch. Vår satsning på streaming är ett viktigt steg i att
utveckla nya format med intressant innehåll där vi når fler
besökare och nya samarbeten. Streaming sker för våra
egenutvecklade programformat inom ishockey och fotboll,
där vi ser att fler sporter samt mer innehåll och nya format
kommer adderas till under 2022.
"FSport förpackar verkligheten i sport och tävling till
digitala spelupplevelser"
Det fjärde kvartalet avslutades med att Helsingborgs stad
tilldelade oss utmärkelsen Företagsstjärna 2021, med
motiveringen: ”FSport förpackar verkligheten i sport och
tävling till digitala spelupplevelser. Ni omsätter
spelupplevelsen i egenutvecklade produkter och vi ser hur
ni skapar affärer i digitala upplevelser över hela världen.”
Som entreprenörer i staden är vi stolta över att vara
förebilder.
Efter fokusering på lanseringar under 2021 påvisas
tillväxt under början av 2022
Under slutet av året lanserade vi vår nya travprodukt, som
efter periodens utgång visar på positiv utveckling i
tillväxttal. Vi ser samma positiva trend för våra spelportaler
under början av 2022 - i januari månad når vi ett
intäktsrekord inom vår medieverksamhet, där våra
spelportaler uppnår sin högsta intäkt under en enskild
kalendermånad sedan portalerna förvärvades i februari
2021.
Vi har en stark tilltro till de nya spelen och vår position på
marknaden, som den enda renodlade aktören inom Daily
Fantasy Sports med svensk licens. Vi hyser även stark
tilltro till vårt team av skickliga medarbetare inom alla delar
av vår organisation - som alla jobbar under högt tempo och
med mycket energi. Med ytterligare sport- och
medielanseringar på gång, ser vi fram emot fortsättningen
på 2022.
Helsingborg den 17:e februari 2022
Staffan Lindgren
VD FSport AB (publ)
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OM FSPORT AB (PUBL)
FSport AB är ett innovativt spelplattformsbolag med svensk spellicens, som levererar underhållande mobila
sportspel på en egenutvecklad plattform. Bolagets spelformat Daily Fantasy Sports går ut på att deltagare i
spelet tar ut “fantasilag” med verkliga sportutövare, vars prestationer live ligger till grund för en poängtävling
mellan deltagarna med pengavinster. Genom sin medieverksamhet och portalerna 1X2.se och Trav.se är
bolaget även leverantör av spelartrafik till den svenska spelbranschen.

AFFÄRSOMRÅDE SPEL
FSport erbjuder spel inom genren Daily Fantasy Sports, en spelform som varit populär i USA och
Storbritannien i över 15 år. Bolagets spel är enkla, underhållande och utmanande - med “action” i realtid under
ett sportevenemang och riktiga pengavinster i potten.
Bolaget erbjuder en systemlösning inom Daily Fantasy Sports för B2B, kring olika sporter och dess ligor samt
turneringar, genom den egenutvecklade plattformen. Bolagets B2C-verksamhet inom Daily Fantasy Sports
marknadsförs primärt i Sverige direkt till slutkonsument. FSport är idag den enda renodlade aktören inom
Daily Fantasy Sports med svensk licens, och får därmed bedriva B2C-verksamhet i Sverige.
SUPERSJUAN
I SuperSjuan väljer spelaren ut sju fotbollsspelare till sitt lag och tävlar mot andra lag. Lagen får poäng efter
fotbollsspelarnas verkliga prestationer i exempelvis Allsvenskan, Premier League, La Liga, Serie A och
Champions League samt landskamper.
PLATSKAMPEN
I Platskampen väljer man ut sitt eget hästlag, ett stall bestående av en häst från varje lopp. Alla deltagare har
en fiktiv budget till förfogande att köpa hästar för, de kostar nämligen olika mycket beroende på deras
inbördes ranking inför loppet. Hästarna i varje stall tjänar sedan poäng beroende på hur väl de lyckas i loppen.
Alla deltagares stall tävlar mot varandra och de som får högst sammanlagd poäng delar på prispotten.
Travintresserade tillförs en extra dimension underhållning eftersom det inte längre bara handlar om att hitta
vinnare. En skräll som springer in på tredje plats kan betala sig minst lika bra. FSport är det första bolaget som
erbjuder Daily Fantasy Sports på travet.
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AFFÄRSOMRÅDE MEDIA
Under 2021 har FSport breddat verksamheten genom förvärvet* av de digitala spelportalerna 1X2.se och
Trav.se, vilket har etablerat en ny medieverksamhet inom bolaget som erbjuder prestationsbaserad
affiliatemarknadsföring till licensierade speloperatörer på den svenska marknaden. 1X2.se och Trav.se har
idag organisk trafik på runt 20,000 unika besökare per månad, och guidar dagligen sina besökare till det
erbjudande eller spelutbud som passar dem bäst.
Bolagets verksamhet inom affiliation och media går ut på att genom sina produkter och innehåll online attrahera, intressera och förmedla användare på marknaden till olika spel- och sportspelstjänster. Detta görs
genom prestationsbaserad marknadsföring för speloperatörer man samarbetar med.
1X2.SE
1X2.se är en av Sveriges största guider till odds och betting med speltips. Spelportalen levererar varje dag de
senaste speltipsen med målsättningen att bli Sveriges största community för sport och spel på nätet.
TRAV.SE
Trav.se är en av de största resurserna i Sverige för spel på trav. Spelportalen ger dagliga speltips med platsoch vinnarspel från travlopp i och utanför Sverige.
* Den 1 januari 2021 ingick koncernen och Multibrands Digital CY Ltd ett köpeavtal genom vilket koncernen förvärvade domännamnen
1X2.se och trav.se samt ett CMS-system och annan verksamhet relaterad till domännamnen, såsom spelportaler (webbsidor) med innehåll
inom sportsbetting och trav samt intäktsflöden genom kommersiella avtalade samarbeten med speloperatörer i Sverige som annonserar
och samarbetar med spelportalerna. Tillgångarna tillträddes 1 februari 2021.
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FINANSIELL SUMMERING
NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 516 TSEK vilket är en ökning jämfört med samma
period 2020 (0). För helåret 2021 uppgick nettoomsättningen till 1,523 TSEK vilket är en ökning, jämfört med
samma period 2020 (812). Ökningen utgjordes till största del av ökade intäkter från medieverksamheten.
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2021 utgjordes till största del av spelintäkter samt affiliateintäkter.
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Resultatet under fjärde kvartalet 2021 uppgick till -5,582 TSEK vilket innebär ett ökat underskott jämfört med
samma period 2020 (-1,136). För helåret 2021 uppgick resultatet till -15,743 TSEK vilket innebär ett ökat
underskott, jämfört med samma period 2020 (-2,251). Ökningen utgjordes huvudsakligen av ökade kostnader
kring personal och utveckling.
Resultatet belastas av poster av engångskaraktär, på -489 TSEK för fjärde kvartalet 2021 avseende
koncernens notering på Nasdaq First North Growth Market. För helåret 2021 belastas resultatet av poster av
engångskaraktär, på -2,533 TSEK avseende koncernens notering på Nasdaq First North Growth Market.
KASSAFLÖDE
Kassaflödet under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 15,324 TSEK för likvida medel, vilket är en ökning jämfört
med samma period 2020 (-72). För helåret 2021 uppgick kassaflödet för likvida medel till 19,926 TSEK vilket är
en ökning, jämfört med samma period 2020 (-1,057). Ökningen utgjordes av kapital från nyemission.
LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid fjärde kvartalets utgång 2021 uppgick till 20,493, vilket är en ökning jämfört med samma
period 2020 (567). Ökningen utgjordes av kapital från nyemission.
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FINANSIELL INFORMATION
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
FSport AB:s bokslutskommuniké har upprättats enligt årsredovisningslagen och K3. Tillämpade principer
överensstämmer med de som tillämpades i årsredovisningen för 2020. Rapporten har ej varit föremål för
granskning av koncernens revisorer.

2021-10-01
2021-12-31

2020-10-01
2020-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

Nettoomsättning

516

0

1,523

812

Aktiverat arbete för egen räkning

625

508

2,081

2,033

0

412

490

753

1,141

920

4,094

3,598

Kostnad för sålda tjänster

-923

-264

-1,495

-419

Övriga externa kostnader

-2,438

-638

-10,253

-1,288

Personalkostnader

-2,609

-727

-5,142

-2,525

-751

-421

-2,875

-1,600

Summa rörelsens kostnader

-6,721

-2,050

-19,765

-5,842

RÖRELSERESULTAT

-5,580

-1,130

-15,671

-2,244

Räntekostnader

-2

-6

-72

-7

Summa finansiella poster

-2

-6

-72

-7

Resultat efter finansiella poster

-5,582

-1,136

-15,743

-2,251

PERIODENS RESULTAT

-5,582

-1,136

-15,743

-2,251

Resultaträkning för koncernen (TSEK)
RÖRELSENS INTÄKTER

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

RÖRELSENS KOSTNADER

Avskrivningar av materiella- och immateriella
anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
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Balansräkning för koncernen (TSEK)

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2

11,415

9,688

Licenser och varumärken

3

19,240

510

30,655

10,198

Inventarier och installationer

0

18

Summa materiella anläggningstillgångar

0

18

30,655

10,216

Övriga fordringar

439

106

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

286

43

Summa kortfristiga fordringar

725

149

Likvida medel

20,493

567

Summa kassa och bank

20,493

567

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

21,218

716

SUMMA TILLGÅNGAR

51,873

10,932

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortsiktiga fodringar

Kassa och bank
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Balansräkning för koncernen (TSEK)

2021-12-31

2020-12-31

Aktiekapital

1,202

337

Fond för utvecklingsutgifter

11,415

9,688

Överkursfond

109,970

56,747

Balanserat resultat

-58,376

-54,923

Periodens resultat

-15,743

-2,251

SUMMA EGET KAPITAL

48,468

9,598

Avsättningar för garantier

50

500

Summa långfristiga skulder

50

500

1,122

115

696

563

1,537

156

3,355

834

51,873

10,932

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda skulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2021-10-01
2021-12-31

2020-10-01
2020-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

-5,580

-1,131

-15,671

-2,244

-542

421

2,283

1,600

Erlagd ränta

-2

-6

-72

-7

Betald inkomstskatt

0

18

0

-49

-6,124

-698

-13,460

-700

22

11

0

508

Minskning/ökning av fordringar

1,621

279

-576

644

Minskning/ökning leverantörsskulder

-1,181

111

1,007

-724

Minskning/ökning kortfristiga skulder

1,249

-23

1,514

-3,486

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-4,413

-320

-11,515

-3,758

-784

-257

-3,314

-2,033

0

0

-20,000

0

-784

-257

-23,314

-2,033

20,471

5

55,205

8,525

Upptagna långfristiga lån

50

500

50

500

Amortering långfristiga lån

0

0

-500

-4,291

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

20,521

505

54,755

4,734

Förändring av likvida medel

15,324

-72

19,926

-1,057

5,169

639

567

1,624

20,493

567

20,493

567

Kassaflödesanalys för koncernen (TSEK)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
Minskning/ökning kundfordringar

Investeringsverksamheten
Utvecklingsarbeten
Förvärv av licenser, varumärken m.m.
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Periodens nyemission

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Koncernens förändring i eget kapital
(TSEK)

Aktiekapital

Överkursfond

Utvecklingsfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

256

48,303

9,056

-31,367

-22,409

Omföring IB

0

0

0

-22,409

22,409

Aktiverade utvecklingsutgifter

0

0

632

-632

0

81

8,444

0

0

0

0

0

0

0

-2,251

EGET KAPITAL 31 DECEMBER 2020

337

56,747

9,688

-54,408

-2,251

Ingående balans 1 januari 2021

337

56,747

9,688

-54,408

-2,251

Omföring IB

0

0

0

-2,251

2,251

Aktiverade utvecklingsutgifter

0

0

1,727

-1,727

0

865

53,223

0

0

0

0

0

0

0

-15,743

1,202

109,970

11,415

-58,290

-15,743

Ingående balans 1 januari 2020

Nyemission
Periodens resultat

Nyemission
Periodens resultat
EGET KAPITAL 31 DECEMBER 2021
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NOTER
Not 1
EBITDA justerat för engångskostnader kopplat till börsnoteringen.

Not 2
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten (TSEK)

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde

14,037

12,004

Internt utvecklade tillgångar

2,080

2,033

1,234

0

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

17,351

14,037

Ingående avskrivningar

-4,349

-2,948

Årets avskrivningar

-1,587

-1,401

-5,936

-4,349

11,415

9,688

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 3
Den 1 januari 2021 ingick koncernen och Multibrands Digital CY Ltd ett köpeavtal genom vilket koncernen förvärvade
domännamnen 1X2.se och trav.se samt ett CMS-system och annan verksamhet relaterad till domännamnen, såsom
spelportaler (webbsidor) med innehåll inom sportsbetting och trav samt intäktsflöden genom kommersiella avtalade
samarbeten med speloperatörer i Sverige som annonserar och samarbetar med spelportalerna. Tillgångarna tillträddes 1
februari 2021.
Licenser och varumärken (TSEK)

2021-12-31

2020-12-31

850

850

Inköp

20,000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20,850

850

-340

170

Årets avskrivningar

-1,270

-170

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1,610

-340

19,240

510

Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Utgående redovisat värde

Transaktioner med närstående
Koncernen har inte beviljat några lån, garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för någon av
koncernens styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. De affärstransaktioner som finns med
närstående (konsultavtal) har ingåtts på marknadsmässiga villkor.
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AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Förändring
antal aktier

Totalt antal
aktier

Förändring av
aktiekapital
(SEK)

Totalt
aktiekapital
(SEK)

Kvotvärde
(SEK)

1,000

1,000

100,000

100,000

100

263

1,263

26,300

126,300

100

125,037

126,300

0

126,300

1

Nyemission

37,891

164,191

37,891

164,191

1

2016-12-02

Nyemission

41,048

205,239

41,048

205,239

1

2017-11-28

Nyemission

13,189

218,428

13,189

218,428

1

2018-06-28

Nyemission

20,013

238,441

20,013

238,441

1

2019-03-04

Nyemission

12,875

251,316

12,875

251,316

1

2019-09-12

Utn. teckn.op.

5,100

256,416

5,100

256,416

1

2020-04-17

Nyemission

54,211

310,627

54,211

310,627

1

2021-01-30

Utb.
Konvertibel

26,655

337,282

26,655

337,282

1

2021-04-12

Nyemission

84,318

421,600

84,318

421,600

1

2021-04-12

Nyemission

337,282

758,882

337,282

758,882

1

2021-06-07

Nyemission

36,761

795,643

36,761

795,643

1

2021-08-13

Nyemission

125,000

920,643

125,000

920,643

1

2021-08-18

Split 1:16

13,809,645

14,730,288

0

920,643

0,0625

2021-09-27

Nyemission

4,500,000

19,230,288

281,250

1,201,893

0,0625

Datum

Händelse

2013-11-26

Nybildning

2015-09-18

Nyemission

2016-07-17

Split 1:100

2016-03-15

Aktieägare per den 31:e december 2021

Antal aktier

Procent av kapital och röster

Multibrands Digital CY Ltd

4,587,040

23,85

Avanza Pension

1,700,800

8,84

Jimmy Jönsson

1,263,616

6,57

Nordnet Pensionsförsäkring

748,350

3,89

Alexander Eskilsson

703,450

3,66

Cepophan AB

648,928

3,37

Bevaclean Aktiebolag

611,008

3,18

Gröningen i Helsingborg AB

610,112

3,17

550,000

2,86

517,640

2,69

Övriga

7,289,344

37,92

Totalt

19,230,288

100

Mikael Gunnarsson
Magnus Carl Johan Brandt
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DEFINITIONER OCH ORDLISTA
Begrepp

Förklaring

Affiliate

Avser nätverk som inkluderar program för marknadsföring på internet och där
besökare vidarebefordras till andra webbplatser eller webbtjänster.

Andelsspel

Möjligheten att tillsammans skapa andelar i stora system.

B2B

Avser affärer som görs mellan två företag.

B2C

Avser affärer som görs mellan företag och konsument.

Balansomslutning

Summan av tillgångar eller skulder plus eget kapital.

Daily Fantasy Sports

Avser en spelform som baseras på dagliga verkliga händelser där deltagarna tar
ut fantasilag med verkliga sportutövare.

EBITDA

Rörelseresultatet före avskrivningar.

Licens

Avser tillstånd eller licens utfärdad av en nationell spelmyndighet.

Nasdaq First North

Avser marknadsplatsen Nasdaq First North.

Nettoomsättning

Försäljningsintäkter med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt
som är knuten till försäljningen.

Plattform

Avser ett eller flera tekniska system som hanterar paketering av spel med dess
funktionaliteter till spelaren.

Podd

Publicering av ljud och film på Internet.

Resultat efter finansiella poster

Rörelseresultat plus de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna.

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Spelformat

Avser olika typer av spel eller spelregler.

Speloperatörer

Aktörer som marknadsför och erbjuder spel till slutkonsument.

Spelportal

Avser en startpunkt till internet-resurser med en samling ingångar ut till internet
på en och samma webbplats för att locka till sig många besökare.

Streaming

Distribution av ljud och film på Internet.

Twitch

Webbplats för direktsändning av rörlig media.

Trav

Avser trav- och galoppsporten i Sverige.

Vadslagning

Avser spel på utfallet av en framtida händelse.
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HELSINGBORG DEN 17:E FEBRUARI 2022
Naim Messo, Styrelseordförande | Daniel Domeij, Styrelseledamot | Özkan Ego, Styrelseledamot | Björn
Hofvendahl, Styrelseledamot | Filip Martell, Styrelseledamot | Christian Rajter, Styrelseledamot
Styrelsen
FSport AB (publ)

CERTIFIED ADVISER
Koncernens Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB.
Corpura Fondkommission AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm
Telefon: +46 (0)722 52 34 51
ca@corpura.se

FSPORT AB (PUBL)
FSport AB
Järnvägsgatan 9
252 24 Helsingborg
www.fsportgroup.com
Rapporten har ej varit föremål för granskning av koncernens revisorer.
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