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Kallelse till årsstämma i Scout Gaming Group 

Scout Gaming Group AB (publ), 559119-1316, (”Scout Gaming” eller ”Bolaget”) håller årsstämma 
onsdagen den 23 maj 2018 klockan 14.00 på Linnégatan 14 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen 
öppnas klockan 13.30. 
 
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET 
Den som önskar delta i stämman ska 

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 
maj 2018, och 
dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast torsdagen den 17 maj 2018. 
Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Scout Gaming Group AB (publ), Att. Årsstämma, 
Grev Turegatan 9A, 114 46 Stockholm, Sverige, eller via e-post till 
billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, 
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, 
antal biträden. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom 
förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 17 maj 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig. 

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR 
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud 
med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, 
www.scoutgaminggroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas via 
e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller 
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta 
inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara 
Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdag den 17 maj 2018. 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER 
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 12 383 455 stycken, 
vilket motsvarar lika många röster. 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR 
Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 
§ aktiebolagslagen (2005:551). 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
1. Öppnande av stämman 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två protokolljusterare 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten under 2017, framläggande av 
årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen. 
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8. Beslut 
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning, 
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 
9. Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas 
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
11. Val av styrelse och revisorer 
12. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
13. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner 
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier 
15. Stämmans avslutande 
 
Val av ordförande vid stämman (punkt 2) 
Ett flertal större aktieägare föreslår att styrelsens ordförande Rolf Blom ska utses till ordförande vid 
stämman. 

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen (punkt 8b) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 
lämnas. 

Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas (punkt 9) 
Ett flertal större aktieägare föreslår att styrelsen ska, för tiden intill slutet av årsstämman 2019, bestå 
av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10) 
Ett flertal större aktieägare föreslår att arvode ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som 
inte är anställda i Bolaget med 75 000 kronor samt att arvode till styrelsens ordförande ska uppgå till 
150 000 kronor, vilket motsvarar en total ersättning om 375 000 kronor. Arvode till Bolagets revisor 
ska utgå enligt godkänd räkning. 
 
Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor (punkt 11) 
Ett flertal större aktieägare föreslår omval av samtliga styrelseledamöter; Rolf Blom, Jörgen 
Ragnarsson, Atle Sundal, samt nyval av Anders Enochsson. 

Vidare föreslås omval av Rolf Blom som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 
2019. För information om föreslagna ledamöter hänvisas till information tillgänglig på Bolagets 
webbplats, www.scoutgaminggroup.com. 

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs i samband med 
Bolagets bildande i juli 2017 till Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 
2018. PricewaterhouseCoopers AB föreslås omväljas. Mandattiden löper enligt lag till slutet av 
årsstämman 2019. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Niklas Renström fortsatt kommer 
att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. 

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12) 
Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 fastställer följande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare för tiden intill slutet av årsstämman 2019. 



 

 

 3 / 22 
 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  
Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören samt koncernledningen för Scout 
Gaming och den koncern i vilken Bolaget ingår (”Ledande Befattningshavare”). För information om 
koncernledningens aktuella sammansättning hänvisas till www.scoutgaminggroup.com. 
Syftet med riktlinjerna är att se till att Scout Gaming kan attrahera, motivera och behålla 
ledningspersoner med sådan kompetens och erfarenhet som krävs för att uppnå Scout Gamings 
operativa mål. 

Ersättningen ska baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och samtidigt i linje med aktieägarnas 
intressen. Ersättning till Ledande Befattningshavare ska utgöras av en fast, samt för vissa Ledande 
Befattningshavare, rörlig lön. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som 
återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, samt Scout 
Gamings övergripande resultat. 

Fast lön 
De Ledande Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den 
Ledande Befattningshavarens individuella kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta 
lönen ska genomföras på årsbasis för varje kalenderår. 
Rörlig ersättning 
Ledande Befattningshavare kan erhålla rörlig ersättning utöver fast lön. Den årliga rörliga 
ersättningen kommer att vara kontantbaserad och baseras på förutbestämda prestationskriterier för 
respektive Ledande Befattningshavare som syftar till att främja Scout Gamings 
långsiktiga värdeskapande. Den årligarörliga ersättningen kan variera beroende på 
prestationsgraden, från ingen rörlig ersättning upp till maximalt tjugofem procent av den årliga 
grundlönen. 
Andra förmåner 
Scout Gaming erbjuder andra förmåner till Ledande Befattningshavare i enlighet med lokal praxis. 
Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta företagshälsovård. Stundom kan bostadsbidrag, 
betald skolgång för minderåriga barn eller reseersättningar beviljas. 
Uppsägning och avgångsvederlag 
Den maximala uppsägningstiden för någon Ledande Befattningshavare är 9 månader under vilken tid 
lön kommer att fortsätta utbetalas. Avgångsvederlag kan utgå med högst 9 månaders fast ersättning. 
Avvikelser från riktlinjerna 
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. I ett 
sådant fall ska styrelsen ange skälet till avvikelsen vid den närmast följande årsstämman. 
 
Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner 
(punkt 13) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar införa ett incitamentsprogram (Teckningsoptioner av serie 
2018/2021:1). Programmet innebär att bolaget emitterar högst 430 000 teckningsoptioner till 
ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Scout Gaming Group-koncernen.   
Anmälan om teckning för teckningsoptioner ska komma in senast den 15 juni och sker genom att 
teckningsoptionsinnehavare skriftligen till bolaget anmäler sitt intresse att teckna varvid skall anges 
det antal teckningsoptioner som önskas tecknas. Teckningsoptionerna ska överlåtas till de anställda 
under perioden mellan den 18 juni och 22 juni 2018. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska 
erläggas senast inom en vecka efter teckning av teckningsoptionerna. Styrelsen för Bolaget ska 
emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande 
anmälningsperiod för nya medarbetare som anställs efter den initiala anmälningsperiodens utgång. 



 

 

 4 / 22 
 

Lösenpriset skall sättas till 170% av VWAP (volymvägd genomsnittskurs) under perioden 30 maj 2018 
till och med 13 juni 2018. Teckningskursen ska erläggas kontant. Varje teckningsoption ger 
innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med 2021-06-01 till och 
med 2021-06-15. Teckningsoptionerna värderas av Gran Thornton i enlighet med Black & Scholes 
värderingsmodell. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 430 000 nya aktier att emitteras. 
Utspädningseffekten för Teckningsoptioner av serie 2018/2021:1 vid fullt utnyttjande kommer att 
uppgå till cirka 3,36 procent av kapital och antalet röster. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer 
vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 22 631,58 kronor genom utgivande av 
högst 430 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,0526 kronor, dock med förbehåll för den 
höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.  

Teckningsoptionerna som överlåts bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter 
för bolaget. Kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med optionsprogrammet bedöms 
uppgå till cirka 100 000 kronor. 

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. 
Incitamentsprogrammet förväntas bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt 
stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas 
öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det styrelsens 
bedömning att Incitamentsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och 
bibehålla kunniga och erfarna medarbetare. 

Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen och större 
aktieägare. Scout Gaming Group har inga andra utestående incitamentsprogram. 

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet ovan. Styrelsen eller den 
styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid 
Bolagsverket. 

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna 
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier (punkt 
14) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för 
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera 
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom 
nyemission av aktier i bolaget. Betalning av emitterade aktier ska kunna ske kontant, genom 
kvittning, mot apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 
aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. 
Totalt kan antalet utestående aktier komma att öka med 10% med stöd av emissionsbemyndigandet. 
Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i 
samband med förvärv. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de 
smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller 
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Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna 
rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.  
 
HANDLINGAR 
Årsredovisningen, fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför 
stämman enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, 
www.scoutgaminggroup.com. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare 
som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. 

Stockholm i april 2018 

Scout Gaming Group AB 

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations  
Tel: +46 707 581 668 
E-mail: billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget 
erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de 
flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige 
med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och 
produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: 
www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
 
Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, den 17 april 2018, klockan 08.00 CET. 
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Scout Gaming tecknar avtal med norska NRK 

Scout Gaming Group tecknar avtal med norska NRK AS, Norges public service-radio och television 
tillika landets största TV-kanal, om leverans av bolagets Fantasy Sports-plattform. 
Avtalet medför att Scout Gaming kommer att tillhandahålla en free-to-play-plattform till NRK inför 
sommarens Fotbolls-VM. Avtalet innebär också att NRK och norska TV2 kommer att ingå ett 
samarbete där respektive bolags tittare kommer att kunna spela Daily Fantasy Sports (DFS) mot 
varandra. 

”Att Norges två största TV-kanaler går samman och erbjuder sina tittare en möjlighet att spela DFS 
under fotbolls-VM bekräftar spelformens utbredning i Europa. DFS är ett spelformat som lämpar sig 
väl för redaktionell integration och vi har tidigare lyckade satsningar från mediabolag, däribland 
norska TV2. Att NRK nu inleder ett redaktionellt samarbete med TV2 kommer att ytterligare förbättra 
kundupplevelsen vilket i sin tur leder till ett större antal spelare”, kommenterar Scout Gamings vd, 
Andreas Ternström. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
 
Om NRK 
NRK är Norges public service-radio och – television tillika landets största mediabolag och TV-kanal. 
Bolaget har cirka 40% marknadsandel och bedöms ha cirka en halv miljon tittare dagligen. För mer 
information om bolaget, vänligen besök: www.nrk.no. 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och 
poolbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-
lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har 
huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. 
Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om 
bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
 
Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, den 8 maj 2018, klockan 11.00 CET. 
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Scout Gaming tecknar avtal med 1XBet 
 
Scout Gaming har slutit avtal med ryska 1XBet om leverans av Scout Gamings Daily Fantasy Sports-
plattform. 
Avtalet innebär att 1XBet kommer att kunna erbjuda ett fullödigt DFS-utbud till sina slutkunder. 

Scout Gamings plattform väntas finnas fullt integrerad i tid till fotbolls-VM 2018. 

”1XBet är en snabbväxande internationell speloperatör med närvaro i stora delar av världen. Att de 
har valt vår produkt för deras DFS-satsning gläder mig och visar att vi har marknadens ledande 
produkt. I samband med att 1XBet lanserar kommer Scout Gaming att gå live på ett flertal nya 
geografiska marknader”, kommenterar Scout Gamings vd, Andreas Ternström. 

1XBet avser att ingå i det globala likviditetsnätverk som Scout Gaming etablerat. I nätverket ingår 
eller avser att ingå, sedan tidigare Betsson, Bethard, Nordic Leisure, ComeOn, Starpick, Gofantasy, 
Fanteam och PAF, varav de fyra sistnämnda har gått live med Scout Gamings produkt. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
 
Om 1xBet 
1xBet är en internationellt licensierad och reglerad B2C operatör av casino, betting och andra 
vadhållningsprodukter på nätet. Företaget grundades 2007 och innehar bland annat en rysk 
spellicens och man erbjuder ett brett utbud av produkter till sina över 1 miljoner registrerade 
spelarkonton. 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget 
erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de 
flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige 
med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och 
produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: 
www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
 
Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, den 9 maj 2018, klockan 14.10 CET. 
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Scout Gaming tecknar avtal med GML Interactive 

Scout Gaming Group ingår avtal med GML Interactive om leverans av bolagets Daily Fantasy Sport-
plattform. 
Avtalet innebär att GML, som innehar varumärkena Stoiximan och Betano får tillgång till Scout 
Gamings kompletta spelplattform, med möjlighet att erbjuda bland annat DFS till sina slutkunder. 
Lansering förväntas ske i anslutning till sommarens fotbolls-VM. 

Stoiximan är en ledande aktör på den grekiska och cypriotiska spelmarknaden som bedöms omsätta 
mellan 2,5-3 miljarder kronor årligen. Bolaget har även ett omfattande sportengagemang och 
sponsrar till exempel fotbollsklubben Olympiakos och PAOK FC. Betano är en av de ledande 
aktörerna i Rumänien där de sponsrar landets högsta fotbollsliga (Liga Betano) och kommer senare 
under maj att lansera i Tyskland. 

”Att GML Interactive som äger dedikerade sportvarumärken och en av de största privata aktörerna i 
Grekland väljer att göra det här med Scout Gaming visar tydligt att DFS-vertikalen fortsätter sin 
etablering i Europa och att vi har den ledande B2B-produkten”, säger Andreas Ternström, vd på 
Scout Gaming. 

GML avser att ingå i det globala likviditetsnätverk som Scout Gaming etablerat. I nätverket ingår eller 
avser att ingå, sedan tidigare 1XBet, Betsson, Bethard, Nordic Leisure, ComeOn, Starpick, Gofantasy, 
Fanteam och PAF, varav de fyra sistnämnda har gått live med Scout Gamings produkt och integrerat 
betalningar. 

“Vi arbetar aktivt med vårt sporterbjudande och vill säkerställa att vi hela tiden kan erbjuda våra 
kunder den bästa produkten. Vi har ett aktivt sportengagemang och är involverade i ett flertal 
sponsorskap, därför är detta området särskilt viktigt för oss. Med Scout Gamings produkt ser vi 
möjlighet att utveckla erbjudandet ytterligare och samtidigt vara med och etablera en ny 
sportspelsvertikal med tillhörande likviditetsnätverk” kommenterar George Kourakos, Produktchef 
och Design och Innovation på GML Interactive. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget 
erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de 
flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige 
med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och 
produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: 
www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, den 21 maj 2018, klockan 13.15 CET. 
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Beslut vid årsstämma i Scout Gaming Group 

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka samtliga beslutades i enlighet med 
de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman. 
 
Räkenskaper och utdelning 
Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2017 och 
resultaträkning för räkenskapsåret 2017 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning 
per den 31 december 2017 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2017. 

Att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 ska utgå. 

Styrelse och arvode 
Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning 
under räkenskapsåret. 

Att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och 
med 75 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande 
räkning. Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i 
andra företag, beslutades att Atle Sundal, Jörgen Ragnarsson och Rolf Blom omvaldes till ordinarie 
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Nyval av Anders Enochsson beviljades enligt 
förslaget i kallelsen till årsstämman. Rolf Blom valdes till styrelsens ordförande. 

Val av revisor 
Till revisionsbolag, för tiden intill nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB. Niklas Renström kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor. 

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Ersättningen ska baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och samtidigt i linje med aktieägarnas 
intressen. Ersättning till Ledande Befattningshavare ska utgöras av en fast, samt för vissa Ledande 
Befattningshavare, rörlig lön. 

Fast lön 
De Ledande Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den 
Ledande Befattningshavarens individuella kompetens, ansvar och prestation. 
Rörlig ersättning 
Den årliga rörliga ersättningen kan variera beroende på prestationsgraden, från ingen rörlig 
ersättning upp till tjugofem procent av den årliga grundlönen. 
 
Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner 
Beslut om att införa ett incitamentsprogram (Teckningsoptioner av serie 2018/2021:1). Programmet 
innebär att bolaget emitterar högst 430 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner inom Scout Gaming Group-koncernen. 

Emissionsbemyndigande 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, 
fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Betalning av 
emitterade aktier ska kunna ske kontant, genom kvittning, mot apportegendom eller i annat fall på 
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villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta 
bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Totalt kan antalet utestående aktier öka med 
10% med stöd av emissionsbemyndigandet. 

Stockholm den 23 maj, 2018 

Styrelsen 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget 
erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de 
flesta sporter och ligor. Koncernen har drygt 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige 
med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och 
produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: 
www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
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Scout Gaming inleder förberedelser för en utdelning och separat listning av  

operatörsverksamheten 

Scout Gaming Group AB offentliggör idag styrelsens beslut att ge mandat till ledningen att inleda 
förberedelser för en utdelning och separat listning av operatörsverksamheten (B2C), som idag 
bedrivs under varumärket ”Fanteam”. Beslutet ämnar att ytterligare koncentrera fokus på bolagets 
B2B-strategi. Om slutgiltigt beslut om en separat listning fattas är avsikten att det kommer ske 
genom en utdelning av aktier i dotterbolaget till aktieägarna i Scout Gaming. 

 
Sedan 2016 är det Scout Gamings strategi att bedriva B2B-verksamhet med mål att bli den ledande 
underleverantören av Daily Fantasy Sports och andra poolspelsprodukter. En separation av B2C-
operatören Fanteam från Scout Gamings B2B-verksamhet avser att förtydliga bolagets strategiska 
position ytterligare. En separation möjliggör renodling av verksamheternas respektive inriktningar 
och lyfter tydligare fram de värden som skapas i respektive bolag. 

”Vi har ett tydligt fokus på B2B och har under de senaste månaderna signerat drygt en handfull 
kunder varav flertalet ledande operatörer på sina respektive marknader. Dessutom har vi klivit in på 
nya geografiska marknader och har till det lanserat nya typer av poolspelsprodukter för våra kunder 
samt förstärkt framtiden för det likviditetsnätverk som vi lanserade förra året. För att kunna 
ytterligare stärka positionen som den ledande underleverantören och samtidigt maximera 
aktieägarvärdet är det styrelsens samlade bedömning att B2C-operatören Fanteam gör sig bäst i 
separat regi”, kommenterar styrelsens ordförande, Rolf Blom. 

Om en utdelning och separat listning genomförs väntas det ha en begränsad effekt på Scout Gamings 
finansiella ställning. Bolagets ledning och styrelse kommer att till fullo kvarstå vid sitt ägande och 
engagemang i Scout Gaming i samband med en utdelning och separat listning. 

”Vi ser goda förutsättningar för en framgångsrik utveckling för operatörsverksamheten som 
fristående från Scout Gaming. Den tekniska plattformen är modern, flexibel och har förutsättningar 
för att enkelt integrera andra typer av spelformer jämte Daily Fantasy Sports och poolspel. Med rätt 
strategi och ledning gör styrelsen bedömningen att det finns betydande värdepotential att realisera”, 
fortsätter Rolf Blom. 

Ett antal frågor relaterade till ledande befattningshavare, administrativa system, finansiering och 
koncernstruktur för det nya bolaget återstår att lösa innan en utdelning och separat listning kan 
genomföras, men det är styrelsens ambition att ett beslut om möjlig utdelning kommer kunna tas vid 
en extra bolagsstämma i Scout Gaming under andra halvåret 2018. 

Det nya bolaget kommer i anslutning till en eventuell separat listning ingå ett avtal med Scout 
Gaming avseende leverans av Daily Fantasy Sports och andra poolspel. 

En separat listning avses ske genom en utdelning av aktierna i dotterbolaget i enlighet med Lex Asea. 
Detta skulle innebära att utdelningen inte kommer att resultera i någon skatteeffekt för nuvarande 
aktieägare i Scout Gaming så länge som de kvarstår som ägare i det nya bolaget. Efter att utdelning 
har skett förväntas det nya bolaget ansöka om listning på Nasdaq First North. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Billy Degerfeldt, finanschef och investor relations 
Tel: +46 70 758 16 68 
E-mail: billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com 
Rolf Blom, styrelsens ordförande 
Tel: +46 70 640 07 10 
E-mail: rolf.blom@scoutgaminggroup.com 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och 
poolspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad spellösning med stöd 
för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, 
Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och 
produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: 
www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
 
Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, den 28 maj 2018, klockan 08.00 CET. 
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Scout Gaming tecknar avtal med Luckia 

Scout Gaming Group har ingått avtal med Luckia om leverans av bolagets spelplattform. 
Avtalet innebär att Luckia, som är bland de ledande operatörerna i både södra Europa och 
Sydamerika, med närvaro i bland annat Spanien, Portugal, Chile och Colombia får tillgång till Scout 
Gamings kompletta spelplattform, med möjlighet att erbjuda bland annat DFS till sina 
slutkunder. Lansering förväntas ske i anslutning till sommarens fotbolls-VM.  
 
“Luckia har drygt 2 500 anställda och är bland de större operatörerna på för oss attraktiva 
marknader. De kommer att ytterligare stärka Scout Gamings nätverk samtidigt som de också kommer 
att bredda vår geografiska närvaro ytterligare. Luckia har funnits i industrin i nästan 40 år och är väl 
erkända operatörer av både online- och landbaserad spelverksamhet ” kommenterar Andreas 
Ternström, vd på Scout Gaming. 
 
Luckia avser att ingå i det globala likviditetsnätverk som Scout Gaming etablerat. I nätverket ingår 
eller avser att ingå, sedan tidigare 1XBet, GML Interactive, Betsson, Bethard, Nordic Leisure, 
ComeOn, Starpick, Gofantasy, Fanteam och PAF, varav de tre sistnämnda har gått live med Scout 
Gamings produkt och har inkluderats i nätverket. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och 
poolspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad lösning med stöd för de 
flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige 
med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och 
produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: 
www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
 
Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, den 29 maj 2018, klockan 08.00 CET. 
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Scout Gaming lämnar kompletterande information om avtal med Luckia 

Scout Gaming Group lämnar kompletterande information kring tidigare pressmeddelande avseende 
avtal med Luckia. 

 
Tidpunkt för intäkter 
Det är osäkert när i tid intäkter väntas från avtalet med Luckia. Luckia förväntas lansera i anslutning 
till fotbolls-VM, men det är osäkert om de kommer att hinna erhålla erforderliga licenser för spel om 
pengar i tid till fotbolls-VM, således kan en så kallad free-to-play-plattform initialt erbjudas Luckias 
slutkunder. 
Faktorer som påverkar intäkterna 
Scout Gamings långsiktiga intäkter är avhängiga hur stor andel av Luckias kunder som kommer att 
spela Scout Gamings spel, samt i vilken utsträckning dessa spelare kommer att spela. Vidare har 
Scout Gamings storlek på nätverk betydelse för spelets attraktionskraft på sikt. Då ett större nätverk 
väntas kunna erbjuda större potter och således öka spelets attraktionskraft för slutkonsumenter.   
Luckia avser att ingå i det globala likviditetsnätverk som Scout Gaming etablerat. I nätverket ingår 
eller avser att ingå, sedan tidigare 1XBet, GML Interactive, Betsson, Bethard, Nordic Leisure, 
ComeOn, Starpick, Gofantasy, Fanteam och PAF, varav de tre sistnämnda har gått live med Scout 
Gamings produkt och har inkluderats i nätverket. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och 
poolspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad lösning med stöd för de 
flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige 
med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och 
produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: 
www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
 
Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, den 29 maj 2018, klockan 11.30 CET. 
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Scout Gaming i affärsdiskussion med LeoVegas 

Scout Gaming meddelar att bolaget är i affärsdiskussion med LeoVegas om leverans av bolagets Daily 
Fantasy Sports och poolbetting-plattform. Affärsdiskussionen är i ett sådant skede att den inom kort 
väntas övergå i konkreta avtalsförhandlingar. 
Scout Gaming och LeoVegas har under en tid fört samtal om en möjlig affärsrelation och Scout 
Gaming gör nu bedömningen att det finns en god chans att färdigställa ett avtal som skulle innebära 
leverans av bolagets fulla spelplattform med tillhörande nätverkslikviditet. 

Samtalet förväntas att inom kort övergå i konkreta avtalsförhandlingar och för att undvika 
spekulationer väljer Scout Gaming att uppdatera marknaden om detta. 

Scout Gaming kommer att ytterligare uppdatera kring den finansiella påverkan från avtalet vid dess 
eventuella färdigställande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och 
Poolbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-
lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har drygt 60 anställda och har 
huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. 
Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om 
bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
 
Om LeoVegas 
LeoVegas är en ledande europeisk speloperatör med cirka 500 000 aktiva spelare. Teknikutveckling 
sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på 
Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och 
Royal Panda samt den lokala brittiska multibrandoperatören Rocket X. Bolagets aktie är noterad på 
Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com. 
 
Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, den 8 juni 2018, klockan 16.20 CET. 
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Styrelseordförande, vd och finanschef samt personal och institutionella ägare 

utökar sina innehav i Scout Gaming 

Scout Gaming har mottagit information om att ett flertal personer i ledande ställning och annan 
personal samt närstående till dessa idag utökat sina innehav i bolaget. Vidare har bolaget informerats 
om att befintliga institutionella ägare har utökat sina respektive innehav i bolaget. Redeye har i 
samband med transaktionerna beviljat John Bäck och Richard Schött undantag från gällande avtal om 
lock-up uppgående till 100 000 aktier vardera. 
Redeye Aktiebolag har medgivit säljarna undantag från sina förpliktelser enligt gällande avtal om 
lock-up med hänvisning till att köparna är personer i ledande ställning och personal i Scout Gaming 
samt välrenommerade institutionella ägare. 

Styrelseordförande, vd och finanschef kommer att insynsrapportera i enlighet med 
finansinspektionens krav, inom utsatt tidsperiod. Samtliga personer närstående till Scout Gaming 
kommer att överta säljarnas lock-up. Sammantaget uppgår det till 64 625 aktier. Bland köparna, 
utöver de som kommer att insynsrapportera, återfinns bland annat kommersiell direktör, 
ekonomichef samt Johan Öhman. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations 
Tel: +46 758 16 68 
E-mail: billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och 
poolspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad lösning med stöd för de 
flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige 
med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och 
produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: 
www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
 
Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, den 11 juni 2018, klockan 08.45 CET. 
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Scout Gaming vinner “Fantasy Sports Supplier of the year” på EGR B2B  

Awards 

På EGR B2B Awards lyfts de mest framgångsrika och innovativa spelleverantörerna fram. I hård 
konkurrens vann Scout Gaming kategorin “Fantasy Sports Supplier of the year”. 

 
“Vi är väldigt glada över att ha vunnit Fantasy Sports Supplier of the year eftersom den avser vår 
huvudsakliga produkt. Att få denna utmärkelse är ett kvitto på att vi är den ledande aktören på den 
här marknaden som är i ett tidigt skede men väntas växa sportutbudet bland alla europeiska 
operatörer. Scout Gaming har på väldigt kort tid slutit avtal med ett flertal ledande operatörer som 
under året kommer att lansera våra produkter”, säger Andreas Ternström, vd på Scout Gaming. 

Scout Gaming leder utvecklingen av poolspelsvertikalen med Daily Fantasy Sports som första 
produkt. Bolaget har under det senaste dryga halvåret signerat avtal med bland andra Betsson, 
ComeOn, Nordic Leisure, Luckia, GML Interactive, 1XBet. Scout Gaming är sedan december 2017 
noterat på Nasdaq First North. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och 
poolspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad lösning med stöd för de 
flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige 
med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och 
produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: 
www.scoutgaminggroup.com. 
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Scout Gaming ingår partneravtal med Milestone Entertainment 

Scout Gaming ingår partneravtal med Los Angeles-baserade Milestone Entertainment avseende den 
nordamerikanska marknaden. Milestone Entertainment tillhandahåller innehåll och spel till 
framförallt statliga lotterier. I Milestones kundbas återfinns ett flertal av USA:s största 
delstatslotterier, som till exempel California State Lottery och Florida Lottery. 

 
Avtalet, som är icke-exklusivt, innebär att Milestone Entertainment kommer att erbjuda Scout 
Gamings produkter till befintliga och potentiella kunder på den amerikanska och kanadensiska 
marknaden. 

”Daily Fantasy Sports är en väletablerad spelform i Nordamerika och har över 60 miljoner aktiva 
spelare. När delstaterna nu själva beslutar om spellagstiftningen blir det möjligt för befintliga aktörer 
att bredda sitt produktutbud och utöka antalet intäktskällor. De statligt licensierade aktörerna har en 
tradition av att erbjuda lotteri- och poolspelsprodukter varför Daily Fantasy Sports blir ett naturligt 
tillskott vid en avreglering”, kommenterar Scout Gamings vd, Andreas Ternström. 

”Vi är glada att ha kommit överens med Scout Gaming om ett samarbete rörande distribution av 
deras spel. Våra kunder har en stark ställning på respektive marknad när det gäller lotteri- och 
poolspelsprodukter, vilket gör Scout Gamings produkter särskilt attraktiva för dem. Vi har noga 
utvärderat olika leverantörer för att säkerställa att vi förser våra kunder med den bästa produkten 
och jag är övertygad om att vi har gjort rätt val”, kommenterar Milestone Entertainments vd, Randall 
Katz. 

Det är osäkert när i tid partneravtalet med Milestone Entertainment kommer att börja generera 
intäkter. Scout Gaming gör bedömningen att avtalet på lång sikt och indirekt kan ha väsentlig 
påverkan på Scout Gamings intäkter om avtal med tredjepartskunder som beskrivits ovan ingås. Avtal 
med tredjepartskunder inom ramen för detta partneravtal kommer att offentliggöras i separata 
pressmeddelanden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och 
poolspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning 
med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har 65 anställda och har huvudkontor i 
Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, 
support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, 
vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
 
Om Milestone Entertainment 
Milestone Entertainment skapar interaktiva omni-kanalupplevelser i syfte att engagera spelare. 
Bolaget är experter på att utveckla inbyggda spel och- underhållningsformat optimerade för tv, 
datorer, läsplattor och smartphones. Milestone använder även sin unika kunskap för att ge stöd till 
att etablera strategier för marknadsföring och olika kampanjer. Där innehållet inkluderar 
skräddarsydda digitala spel som anpassar sig till partners existerande planer och mål, vilket ofta 
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innebär att utöka målgruppen och kundernas aktivitet samt övergripande produkt- och 
varumärkesmedvetenhet. 
 
Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, den 5 oktober 2018, klockan 08.00 CET. 
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Scout Gaming ingår partneravtal med Metric Gaming 

Scout Gaming ingår partneravtal med Las Vegas-baserade sportsbook-leverantören Metric Gaming 
riktat mot den nordamerikanska marknaden. 

 
Avtalet innebär att Metric Gaming adderar Scout Gamings produkter och skapar ett ledande 
helhetserbjudandet för den amerikanska marknaden omfattande sportspel, fantasy sports och 
poolspel. 

Scout Gaming har sett ökad efterfrågan på sina produkter i USA efter US Supreme Courts beslut att 
upphäva ett federalt förbud mot sportbetting i New Jersey tidigare i år, den s.k. PASPA (Professional 
and Amateur Sports Protection Act of 1992). Eftersom fantasy sports har ett mångårigt förflutet på 
den amerikanska marknaden väntas det vara ett viktigt inslag i sportspelsvertikalen även på lång sikt. 

”Vi möter intresse från både operatörer som står redo att lansera sportsbook i USA samt aktörer som 
redan har lanserat”, kommenterar Scout Gamings vd, Andreas Ternström. 

Partnerskapet, som är icke-exklusivt, innebär att Metric Gaming och Scout Gaming tillsammans 
kommer att utveckla sportprodukter med ambitionen att sammanlänka sportsbetting och poolspel. 
Vidare medför avtalet att Metric Gaming kommer tillhandahålla odds för Scout Gamings Betflex-
applikation. 

”Metric Gaming har en sportsbook av världsklass vilken precis som vår plattform är byggd på den 
senaste teknologin. Genom samarbetet skapas ett ledande erbjudande för den amerikanska 
marknaden där Metric Gaming har sin hemvist. Samtidigt får Scout Gaming ett bredare erbjudande 
för den europeiska marknaden genom att vi får tillgång till Metrics odds ”, fortsätter Andreas 
Ternström. 

”Vi ser stor potential i partnerskapet med Scout Gaming eftersom våra produkter kompletterar 
varandra på ett bra sätt. Att komma med ett fullskaligt erbjudande bestående av marknadens två 
bästa produkter är något jag tror kommer att bli framgångsrikt”, säger Metric Gamings vd, Martin De 
Knijff. 

Avtalet väntas indirekt komma att ha inverkan på Scout Gamings intäkter på medellång och lång sikt. 
Intäkterna är beroende av vilka tredjepartskunder som avtal kan komma att ingås med samt i vilken 
utsträckning slutkunder använder applikationer inom ramen för detta samarbete. Avtal med 
tredjepartskunder inom ramen för detta partneravtal kommer att offentliggöras i separata 
pressmeddelanden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Ternström, vd 
Tel: +46 706 770 660 
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och 
poolspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning 
med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har 65 anställda och har huvudkontor i 
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Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, 
support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, 
vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
 
Om Metric Gaming 
Metric Gaming är en reglerad B2B-sportbettingleverantör. Bolaget har sin hemvist och huvudkontor i 
Las Vegas, Nevada. Metric Gaming drivs av spelveteraner med långvarig branscherfarenhet. Bolagets 
beprövade, modulära teknologiplattform har stöd för ett brett produktutbud med 
differentieringsmöjligheter som är utformade för att kunna hantera ett alltmer föränderligt 
internationellt regelverk. Med stöd av branschledande sportsbettinginnehåll och funktionalitet, samt 
ett professionellt trading-team, är Metric Gaming väl positionerat för att etablera en 
branschstandard, inte minst på den amerikanska sportspelmarknaden. 
Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, den 8 oktober 2018, klockan 08.00 CET. 
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Scout Gaming utvidgar affär med norska NRK 

Scout Gaming Group följer upp tidigare affär med norska NRK AS, Norges public service-radio och 
television tillika landets största TV-kanal. Den tidigare affären avsåg leverans av en Daily Fantasy-
plattform för fotbolls-VM, den nya affären kommer att innebära leverans av ett flertal vintersporter. 
Avtalet medför att Scout Gaming kommer att tillhandahålla free-to-play-plattformar till NRK 
avseende ett flertal vintersporter, samt möjlighet till förlängning och option på ett mer omfattande 
samarbete under vintersäsongen 2019/2020. 

”Att NRK väljer att fortsätta med sin Fantasy Sports-satsning är mycket glädjande. Sommarens 
inledande affär avseende fotbolls-VM var mycket framgångsrik och NRK hade tillsammans med 
norska TV2 över 100 000 spelare aktiva på Scout Gamings plattform. Det är tydligt att intresset för 
våra spel successivt ökar och jag är glad att NRK väljer att utöka sitt samarbete.” 

”NRK är en ledande producent av sportinnehåll och som idrottsintresserad norrman som har vuxit 
upp med NRK:s sportsändningar är jag särskilt stolt över att kunna vara med och erbjuda 
engagerande och underhållande produkter till NRK:s användare. Det är dessutom ett styrketecken 
att vi får fortsatt förtroende från en statligt ägd aktör eftersom många av våra prioriterade kunder 
återfinns i det segmentet”, kommenterar Scout Gamings CPO, Andreas Sundal. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Sundal, CPO 
Tel: +47 408 50 013 
E-mail: andreas.sundal@scoutgaminggroup.com 
 
Om NRK 
NRK är Norges public service-radio och – television tillika landets största mediabolag och TV-kanal. 
Bolaget har cirka 40% marknadsandel och bedöms ha cirka en halv miljon tittare dagligen. För mer 
information om bolaget, vänligen besök: www.nrk.no. 
 
Om Scout Gaming Group 
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och 
poolbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-
lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 70 anställda och har 
huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. 
Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om 
bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. 
 
 
 
 
 

 


