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Denna information är sådan information som FSport AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom Bolagets kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08:30 CET. 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 
Bolaget når en ökad tillväxt på 90% under fjärde kvartalet där effektiviseringar av verk- 
samheten ger resultat, vilket innebär ett väsentligt minskat underskott gällande rörelse-
resultat före nedskrivningar. Bolaget har under fjärde kvartalet genomfört redovisnings-
mässiga nedskrivningar om 4,6 MSEK, vilka inte är likviditetspåverkande. 

OKTOBER - DECEMBER 2022 

• Nettoomsättning uppgick till 978 TSEK (516). 
• Rörelseresultat före nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,701 TSEK (-4,829). 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,157 TSEK (-5,582). 
• Resultat efter skatt uppgick till -7,157 TSEK (-5,582). 
• Resultatet har i perioden påverkats negativt av redovisningsmässiga nedskrivningar om 4,6 MSEK, 

vilka inte är likviditetspåverkande.  
• Resultat per aktie uppgick till -0.37 SEK (-0.29). 

JANUARI - DECEMBER 2022 

• Nettoomsättning uppgick till 3,080 TSEK (1,523). 
• Rörelseresultat före nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,250 TSEK (-12,761). 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -19,127 TSEK (-15,649). 
• Resultat efter skatt uppgick till -19,127 TSEK (-15,649). 
• Resultatet har i perioden påverkats negativt av redovisningsmässiga nedskrivningar om 4,6 MSEK, 

vilka inte är likviditetspåverkande.  
• Resultat per aktie uppgick till -0.99 SEK (-1.60). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2022 

• FSport lanserar nytt spelformat för Premier League. 
• Avtal om licens av det internationella poolspelet PoolX. 
• Det vilande dotterbolaget FSportgames fusioneras in i moderbolaget. 
• Bolaget initierar övergripande kostnadsbesparingsprogram. 
• Bolagets Chief Financial Officer lämnar posten och Bolaget utser ny CFO. 
• FSport erhåller affiliatelicens i New Jersey och planerar för nordamerikansk produktlansering. 
• Debut för amerikansk fotboll på 1X2.se och nya vinstutdelningar i andelsspel. 
• Bolaget offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. 
• FSport förstärker spelerbjudandet inför fotbolls-VM och satsar på nyproducerat spelformat under  

mästerskapet. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• FSport utmanar den svenska spelmarknaden genom lansering av nya spelet PoolX. 
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RAPPORTDATUM 

2023-05-11 Delårsrapport Q1 2023 

2023-05-25 Årsstämma 2023 

2023-08-25 Delårsrapport Q2 2023 

2023-11-24 Delårsrapport Q3 2023 

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023 

FINANSIELLA NYCKELTAL 

Nyckeltal 2022-10-01 
2022-12-31 

2021-10-01 
2021-12-31 

2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Nettoomsättning, TSEK  978   516   3,080   1,523  

EBITDA före nedskrivningar, TSEK -1,701 -4,829 -11,250 -12,761 

Resultat efter finansiella poster, TSEK -7,157  -5,582  -19,127  -15,649  

Balansomslutning, TSEK  32,546   51,927   32,546   51,927  

Soliditet, procent  90.40  93.30   90.40  93.30 

Antal aktier vid periodens ingång  19,230,288   19,230,288   19,230,288  337,282 

Antal aktier vid periodens utgång  19,230,288   19,230,288   19,230,288  19,230,288 

Genomsnittligt antal aktier under  
perioden  19,230,288   19,230,288   19,230,288  9,783,785 

Resultat per aktie, kronor -0.37 -0.29 -0.99 -1.60 
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VD HAR ORDET 
Stark avslutning på 2022 följdes upp av populär spellansering i början av det nya året 

Fjärde kvartalet är av tradition ett säsongsmässigt starkt kvartal inom spelbranschen, där fotbolls-VM än mer bi-
drog till intresset för sportspel. Något som intensifierade aktiviteterna i våra tjänster och resulterade i ökad tillväxt 
på 90% under fjärde kvartalet. Det är med ödmjukhet vi går in i 2023 efter ett starkt avslut på 2022 med ännu ett 
nytt intäktsrekord i vår medieverksamhet. Vi känner oss väl positionerade genom vår kommande satsning på 
spelportaler i USA och den nya spellanseringen i Sverige med PoolX.

Den svenska spelmarknaden utmanas genom lansering 
av spelet PoolX 

Vi presenterar ännu en ny speltitel på den svenska spel-
marknaden, vilket skapar en betydelsefull milstolpe i vår 
strategi för tillväxt. PoolX är ett nytt innovativt poolspel där 
spelare sätter ihop sina egna tipsrader i Premier League 
och andra europeiska toppligor, för spel om en global jack-
pott på upp till tio miljoner kronor.  

Samarbetet med PoolX är ett steg i vår strategi att bli ett 
svenskt spelbolag för alla, med högt underhållnings- och 
spelvärde i fokus. Vårt nya spelerbjudande har tagit posit-
ion på svenska marknaden sedan vi gjorde avspark i janu-
ari med dagliga spelomgångar och jackpottar. Vi tror att 
PoolX blir en uppstickare att räkna med, i konkurrensen 
med väletablerade poolspel som Stryktipset från Svenska 
Spel och Big9 från ATG.  

Affiliatelicens i New Jersey öppnar upp för nord- 
amerikansk produktlansering 

Vi utökar vår satsning på nya marknader genom etablering 
i USA, där tillstånd att bedriva affiliateverksamhet i delsta-
ten New Jersey beviljades under fjärde kvartalet. Detta är 
ett viktigt steg i vår expansionsstrategi att verka nära licen-
sierade marknader. I vår position som licensierad affiliate 
kan vi nu verka i New Jersey, en av de absolut ledande 
delstaterna i den snabbt växande reglerade amerikanska 
spelmarknaden. Under första kvartalet lanserar vi en eng-
elskspråkig version av vår sport- och bettingportal 1X2.se 
under nytt varumärke, för att ta vara på de möjligheter som 
spelmarknaden i USA erbjuder. 

Direkt efter att vi erhöll vår affiliatelicens av spelmyndig-
heten i New Jersey tecknade vi vårt första samarbetsavtal i 
USA, med den betydande speloperatören PointsBet. Sam-
arbetsavtalet innebär att vi blir leverantör av spelartrafik till 
den amerikanska spelmarknaden under de licenser som 
PointsBet innehar, i exempelvis New Jersey, New York, Illi-
nois och Iowa. 

Efterlängtad debut för nytt innehåll på spelportalerna 
med nya vinstutdelningar 

Vi har under fjärde kvartalet förstärkt vår marknadsnärvaro 
i Sverige genom att lansera nya innehållsvertikaler och te-
masajter på spelportalen 1X2.se. Där vårt handplockade 
expertteam lyckats leverera nya vinster i de andelsspel 
som presenteras på portalen.  

Vår satsning på amerikansk fotboll är en del av strategin 
att skapa nya innehållsvertikaler med nytt sportutbud på 
våra spelportaler. Att utöka portalernas redan omfattande 
medieutbud ger oss ytterligare kommunikationskanaler till 
vår aktiva och intresserade målgrupp. Ett första samarbete 
har etablerats med en ledande svensk speloperatör för vår 
senaste innehållsvertikal, amerikansk fotboll. 

Satsningen under fotbolls-VM resulterar i nytt spelformat 
för Premier League 

Vår satsning på fotbollsspelet SuperSjuan utökades i fjärde 
kvartalet genom att vi lanserade ett nytt spelformat baserat 
på säsongsspel. Vi ser stor potential i spelformatet efter att 
säsongsspel under fotbolls-VM utvecklats till en uppskat-
tad spelaktivitet på FSport.se. Spelformatet med ett riktat 
säsongsspel visar på flexibiliteten i vår egenutvecklade in-
frastruktur, där vi skalbart kan applicera formatet på aktu-
ella mästerskap eller populära ligor.  

Efter fotbolls-VM applicerade vi säsongspel för utvalda 
matcher i Premier League. Vår satsning på Premier League 
är ett viktigt steg i vår strategi att utveckla spelerbjudan-
det, det ger oss ökad räckvidd till en engagerad och aktiv 
målgrupp.  

Bolagets övergripande kostnadsbesparingsprogram ger 
effekt 

Vi initierade ett kostnadsbesparingsprogram i det fjärde 
kvartalet för att minska kostnadsmassan och stärka vår fi-
nansiella uthållighet. En verksamhet som vår ska alltid lö-
pande se över sin kostnadsbild och leta effektiviseringar 
där så är möjligt, i synnerhet i marknadsklimat av det slag 
vi nu upplever. Åtgärderna för effektiviseringar av verk-
samheten började att ge resultat under december, och 
från och med nuvarande kvartal räknar vi att se program-
met i full effekt.  

Vi står väl positionerade i vår verksamhetsutveckling på 
den svenska marknaden och för våra internationella till-
växtplaner, där vi har löpande dialog med utvalda aktörer 
och kontaktytor i vår omvärld. Våra skickliga medarbetare 
bidrar med bred kunskap, mycket energi och innovation 
för en spännande fortsättning på 2023. 

Helsingborg 16 februari 2023 
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. Det licensierade spelet PoolX finns nu tillgängligt på Fsport.se och er-
bjuder dagliga spelomgångar med global jackpott. 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 Storbritan-
nien i över 15 år. Bolagets spel är enkla, underhållande och utmanande - med “action” i realtid under ett spor-
tevenemang och riktiga pengavinster i potten. Bolaget innehar även poolspelet PoolX i Sverige genom licens-
avtal med Global Pools Ltd. 

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.  

POOLX 

I PoolX sätter spelare ihop sina egna tipsrader i exempelvis Allsvenskan, Premier League, La Liga, Serie A och 
Champions League eller landskamper. Spelarna kan maximera sin spel- och sportupplevelse genom att tippa 
resultatet i 8, 12 eller 13 matcher med garantipott. PoolX finns tillgängligt på Fsport.se och erbjuder dagliga 
spelomgångar med global jackpott på runt 10 MSEK varje vecka.  

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 Cham-
pions 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 inbör-
des 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. Travintres-
serade 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 

Medieverksamheten inom FSport består av de digitala spelportalerna 1X2.se och Trav.se, vilka erbjuder pre-
stationsbaserad 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 besö-
kare 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 - attra-
hera, intressera och förmedla användare på marknaden till olika spel- och sportspelstjänster. Detta görs ge-
nom prestationsbaserad marknadsföring för speloperatörer man samarbetar med.  

Bolagets svenska spellicens ger möjlighet att köpa sökordsmarknadsföring till spelportalerna i Sverige. Bola-
get innehar även affiliatelicens för delstaten New Jersey i USA. 

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 plats- 
och vinnarspel från travlopp i och utanför Sverige. 
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FINANSIELL SUMMERING 
NETTOOMSÄTTNING 

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 978 TSEK vilket är en ökning jämfört med samma 
period 2021 (516). Nettoomsättningen utgjordes till största del av ökade affiliateintäkter genom starkare mark-
nadsnärvaro och spelintäkter. 

RÖRELSERESULTAT FÖRE NEDSKRIVNINGAR 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 

Rörelseresultat före nedskrivningar (EBITDA) under fjärde kvartalet 2022 uppgick till -1,701 TSEK vilket innebär 
ett minskat underskott jämfört med samma period 2021 (-4,829). Underskottet utgjordes huvudsakligen av 
kostnader kring personal, marknadsföring och utveckling.  

Åtgärderna för effektiviseringar av verksamheten har under fjärde kvartalet börjat ge resultat. Kostnadsbespa-
ringsprogrammet inkluderar personalminskningar (inklusive konsulter) och nedskärningar i verksamhetsrelate-
rade kostnader. 

Resultat efter finansiella poster under fjärde kvartalet 2022 uppgick till -7,157 TSEK vilket innebär ett ökat un-
derskott jämfört med samma period 2021 (-5,582). Resultatet har i perioden påverkats negativt av redovis-
ningsmässiga nedskrivningar om 4,6 MSEK. 

KASSAFLÖDE 

Förändring av likvida medel uppgick under helåret 2022 till -15,784 TSEK, vilket är en minskning jämfört med 
samma period 2021 (19,926). Minskningen av likvida medel beror på ett negativt rörelseresultat samt föregå-
ende års nyemissioner. 

Bolaget bedömer att ytterligare rörelsekapital behöver anskaffas under året för att finansiera den fortsatta 
verksamheten på lång sikt. Styrelsen och ledningen verkar aktivt med finansieringsfrågan för att säkerställa 
tillgång till likviditet. 

LIKVIDA MEDEL 

Likvida medel vid utgången av 2022 uppgick till 4,709 vilket är en minskning jämfört med samma period 2021 
(20,493). Minskningen utgjordes av underskott från rörelseverksamheten. 

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING  

Bolaget har gjort en årlig nedskrivningsprövning utav immateriella anläggningstillgångar utefter en budgetpro-
gnos. Bolaget har per den 31/12 valt att göra en nedskrivning av posten immateriella anläggningstillgångar om 
4,6 MSEK och följer löpande utvecklingen framöver. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Bolaget har inte beviljat några lån, garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för någon av Bolagets 
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. De affärstransaktioner som finns med närstående (konsult-
avtal) har ingåtts på marknadsmässiga villkor. 
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FINANSIELL INFORMATION 
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER  

FSport AB:s bokslutskommuniké har upprättats enligt årsredovisningslagen och K3. Tillämpade principer över-
ensstämmer med de som tillämpades i årsredovisningen för 2021. Rapporten har ej varit föremål för gransk-
ning av Bolagets revisorer. 
 

Resultaträkning (TSEK) 2022-10-01 
2022-12-31 

2021-10-01 
2021-12-31 

2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

RÖRELSENS INTÄKTER     

Nettoomsättning   978   516   3,080   1,523  

Aktiverat arbete för egen räkning   1,123   625   4,054   2,081  

Övriga rörelseintäkter   46  0     86   533  

Summa rörelsens intäkter   2,146   1,141   7,220   4,137  

     

RÖRELSENS KOSTNADER     

Kostnad för sålda tjänster  -901  -923  -3,851  -1,380  

Övriga externa kostnader  -1,052  -2,438  -6,447  -10,538  

Personalkostnader  -1,894  -2,609  -8,173  -4,980  

Nedskrivningar av immateriella  
Anläggningstillgångar -4,600  0    -4,600  0    

Avskrivningar av materiella- och  
immateriella anläggningstillgångar -870  -751  -3,308  -2,875  

Summa rörelsens kostnader -9,317  -6,721  -26,378  -19,773  

     

RÖRELSERESULTAT -7,171  -5,580  -19,158  -15,636  

     

Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter  14  0  33  0 

Räntekostnader 0    -2  -2  -13  

Summa finansiella poster  14  -2   30  -13  

     

Resultat efter finansiella poster -7,157  -5,582  -19,127  -15,649  

     

PERIODENS RESULTAT  -7,157  -5,582  -19,127  -15,649  
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Balansräkning (TSEK) Not 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR    

    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1  8,991   11,415  

Licenser och varumärken 2  17,870   19,240  

Summa immateriella anläggningstillgångar   26,861   30,655  

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag  0 50 

Summa finansiella anläggningstillgångar  0 50 

    

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   26,861   30,705  

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

    

Kortsiktiga fodringar    

Kundfordringar   130  0   

Aktuell skattefordran  0   18  

Övriga fordringar   333   439  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   513   272  

Summa kortfristiga fordringar   976   729  

    

Kassa och bank    

Likvida medel   4,709   20,493  

Summa kassa och bank   4,709   20,493  

    

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   5,685   21,222  

    

SUMMA TILLGÅNGAR    32,546   51,927  
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Balansräkning (TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

EGET KAPITAL   

   

Aktiekapital   1,202   1,202  

Fond för utvecklingsutgifter  8,991   11,415  

Överkursfond  109,970   109,970  

Balanserat resultat -71,716  -58,490  

Fusionsresultat  101  0 

Periodens resultat -19,127  -15,649  

SUMMA EGET KAPITAL  29,421   48,448  

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  811   1,122  

Skuld till koncernföretag 0 164 

Skatteskulder  57  0 

Övriga skulder  680   714  

Upplupna kostnader och förutbetalda skulder  1,577   1,479  

Summa kortfristiga skulder  3,125   3,479  

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  32,546   51,927  
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Kassaflödesanalys (TSEK) 2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat -19,158  -15,636  

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 7,907  2,875  

Erhållen ränta 32  0 

Erlagd ränta -3  -13  

Betald inkomstskatt 0  -18  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital -11,222  -12,792  

   

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital   

Minskning/ökning kundfordringar -131  0  

Minskning/ökning av fordringar -88  -588  

Minskning/ökning leverantörsskulder -312  1,007  

Minskning/ökning kortfristiga skulder 23  1,492  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,730  -10,881  

   

Investeringsverksamheten   

Utvecklingsarbeten -4,054  -3,314  

Förvärv av licenser, varumärken m.m. 0  -20,000  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,054  -23,314  

   

Finansieringsverksamheten   

Periodens nyemission 0  54,621  

Amortering långfristiga lån 0  -500  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0  54,121  

   

Förändring av likvida medel -15,784  19,926  

Likvida medel vid periodens början 20,493  567  

Likvida medel vid periodens slut 4,709  20,493  
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Förändring i eget kapital (TSEK) Aktiekapital Utvecklings-
fond 

Övr. fritt eget 
kapital 

Periodens  
resultat 

Summa eget 
kapital 

Ingående balans 1 januari 2021   337   9,688   1,720  -2,251   9,494  

Fond för utvecklingsutgifter 0    1,727  -1,727  0 0 

Nyemission  865  0  53,738  0  54,603  

Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma 0 0 -2,251   2,251  0 

Periodens resultat 0 0 0 -15,649  -15,649  

EGET KAPITAL 31 DECEMBER 2021  1,202   11,415   51,479  -15,649   48,447  

      

Ingående balans 1 januari 2022  1,202   11,415   51,479  -15,649   48,447  

Omföring IB 0 0 -15,649   15,649  0 

Fond för utvecklingsutgifter 0 -2,424   2,424  0 0 

Fusionsresultat 0 0  101  0 0 

Periodens resultat 0 0 0 -19,127  -19,127  

EGET KAPITAL 31 DECEMBER 2022  1,202   8,991   38,355  -19,127   29,421  

 

NOTER 

Not 1 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten (TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 17,351 14,037 
Internt utvecklade tillgångar 4,114 2,080 
Inköp 0 1,234 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21,464 17,351 
Ingående avskrivningar -5,936 -4,349 
Årets avskrivningar -1,938 -1,587 
Utgående ackumulerade avskrivningar -7,873 -5,936 
Årets nedskrivning -4,600 0 
Utgående nedskrivningar -4,600 0 
Utgående redovisat värde 8,991 11,415 

 
Not 2 

Licenser och varumärken (TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 20,850 850 
Inköp 0 20,000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20,850 20,850 
Ingående avskrivningar -1,610 -340 
Årets avskrivningar -1,370 -1,270 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2,980 -1,610 
Utgående redovisat värde 17,870 19,240 
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AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Datum Händelse Förändring  
antal aktier 

Totalt antal 
aktier 

Förändring av 
aktiekapital 

(SEK) 

Totalt aktie-
kapital (SEK) 

Kvotvärde 
(SEK) 

2013-11-26 Nybildning 1,000 1,000 100,000 100,000 100 

2015-09-18 Nyemission 263 1,263 26,300 126,300 100 

2016-07-17 Split 1:100 125,037 126,300 0 126,300 1 

2016-03-15 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. Konverti-
bel 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 

       

Aktieägare per den 31 december 2022 Antal aktier Procent av kapital och röster 

Multibrands Digital CY Ltd 4,587,040 23,85 

IBKR Financial Services 2,126,307 11,06 

Jimmy Jönsson 1,263,616 6,57 

Avanza Pension 1,089,611 5,71 

Cepophan AB 718,928 3,74 

PAM Capital AB 611,008 3,18 

Gröningen i Helsingborg AB 610,112 3,17 

Mikael Gunnarsson 500,000 2,60 

Christoffer Erngren 456,359 2,37 

CRCH Investments AB 391,799 2,04 

Övriga 6,875,508 35,71 

Totalt 19,230,288 100,00 
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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. 

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. 

Community Avser internetbaserad webbplats för besökare med gemensamt intresse. 

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

EBITDA Rörelseresultatet före avskrivningar. 

iGaming Avser spel på internet med insatser och vinster. 

Jackpott Avser den högsta eller högre vinster i spel. 

Licens Avser tillstånd eller licens utfärdad av en nationell spelmyndighet. 

Nasdaq First North Growth Market Avser marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market. 

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. 

Poolspel Avser spel där insatserna går till vinstpotten. 

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 Avser 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. 

Trav Avser trav- och galoppsporten i Sverige. 

Vadslagning Avser spel på utfallet av en framtida händelse. 
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HELSINGBORG 16 FEBRUARI 2023 
Naim Messo, Styrelseordförande | Daniel Domeij, Styrelseledamot | Özkan Ego, Styrelseledamot | Björn 
Hofvendahl, Styrelseledamot | Filip Martell, Styrelseledamot | Christian Rajter, Styrelseledamot 

Styrelsen 
FSport AB (publ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
CERTIFIED ADVISER  

Bolagets 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 Bolagets revisorer. 
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