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Teckningskurs:

4,50 SEK per aktie
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25 juni – 6 juli 2018

Emissionsvolym:

10,0 MSEK

Värdering pre-emission:

25,0 MSEK

Avstämningsdag:

20 juni 2018
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I EARNERS ALLIANCE HOLDING AB (publ)
Styrelsen har med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 26 juni 2017 beslutat om en
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Earners Alliance Holding AB (publ) (”Earners
Alliance” eller ”Bolaget”) om högst 2 240 000 aktier.
Styrelsen i Earners Alliance Holding AB (publ) har den 7 juni 2018 beslutat om att genomföra en nyemission av
aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget. Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per
befintlig aktie och erbjuds att för fem (5) teckningsrätter teckna två (2) nyemitterade aktier för 4,50 SEK per
aktie (”Erbjudandet”).
Erbjudandet kommer vid full teckning att inbringa 10,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till
cirka 0,7 MSEK. Om Erbjudandet fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital att öka med 336 000,00 SEK, från
840 000,00 SEK till 1 176 000,00 SEK och totala antalet aktier kommer att öka med 2 240 000 från 5 600 000 till
7 840 000 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer att få sitt aktieinnehav och således
röstinnehav utspätt med 28,6 procent.
I samband med Erbjudandet har teckningsförbindelser om 1,875 MSEK inhämtats från Effnet AB: 545 000 SEK,
Raging Bull Investment AB: 320 000 SEK, Graviton AB: 260 000 SEK samt E-Holding Aktiebolag: 750 000 SEK,
vilka har kapitalfordringar på Bolaget på motsvarande belopp. Tecknarna avser att, vid teckning av aktierna,
erlägga betalning genom kvittning av fordringar uppgående till totalt 1 875 000 SEK.
Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare i Earners Alliance, allmänheten samt
institutionella investerare till teckning av aktier i Earners Alliance enligt villkoren i denna informationsbroschyr.
Styrelsen ansvarar för detta dokument och försäkrar härmed att alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att
säkerställa att uppgifterna i denna informationsbroschyr, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska
förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall information
kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt, och, såvitt Earners Alliance Holding AB (publ) kan
känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje man, inga
uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Stockholm den 18 juni 2018
EARNERS ALLIANCE HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen
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LISTNING OCH ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN
Earners Alliance är nu redo att expandera verksamheten ytterligare. För att möjliggöra en internationell
expansion genomförs nu en emission om 10 MSEK. Under 2019 planerar Bolaget för en notering på Nasdaq First
North, Nordic Growth Market eller Spotlight Stock Market. Emissionslikviden avses huvudsakligen att användas
för försäljning och marknadsföring genom inrättande av en förstärkning av säljorganisationen.
Emissionslikviden avses att användas enligt följande:
•

Försäljning och marknadsföring – 60% av emissionslikviden

•

Söka ytterligare licenser 2018 på marknader som Storbritannien, Danmark, Sverige och många andra
länder – 20% av emissionslikviden

•

Rörelsekapital – 20% av emissionslikviden
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Sweden. Styrelsen i Earners Alliance har rätt att
förlänga tecknings- och betalningsperioden.

Emissionen i korthet
Styrelsen har med stöd av ett bemyndigande från
årsstämman den 26 juni 2017 beslutat att
genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget.
Emissionen omfattar aktier till ett belopp om 10,0
MSEK till den fastställda emissionskursen om 4,50
SEK per aktie. Aktiekapitalet i Bolaget kan öka med
högst 336 000,00 SEK genom nyemission av högst
2 240 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,15
SEK. Den som på avstämningsdagen den 20 juni
2018 är registrerad som aktieägare i Earners
Alliance äger rätt att med företrädesrätt teckna
aktier i företrädesemissionen. Härutöver erbjuds
aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om
teckning av aktier utan företrädesrätt.

Teckningsrätter
Företrädesemissionen genomförs genom utgivande
av teckningsrätter. Aktieägare erhåller en (1)
teckningsrätt per befintlig aktie och erbjuds att för
fem (5) teckningsrätter teckna två (2) nyemitterade
aktier för 4,50 SEK per aktie.

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan av intresse om teckning av aktier utan stöd
av företrädesrätt i företrädesemissionen sker
genom att ”Anmälningssedel för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätter” ifylls, undertecknas
och skickas till Partner Fondkommission AB.

Teckningskurs
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 4,50 SEK
per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att
avgöra vilka personer som har rätt att erhålla
teckningsrätter i emissionen är den 20 juni 2018.

Teckningsperiod
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från
och med den 25 juni 2018 till och med den 6 juli
2018. Efter teckningsperiodens utgång blir
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar
därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter
kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear

Utspädning
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att
teckna aktier i emissionen kommer att spädas ut
med upp till 2 240 000 aktier och röster, vilket
motsvarar 28,6 procent efter emissionen (beräknat
som antalet nya aktier och röster dividerat med det
totala antalet aktier eller röster efter en fulltecknad
emission).

Information från Euroclear Sweden, i
hänsyn till emissionen och
ansökningsblanketter
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som
på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i
den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda
aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i
Emissionen, erhåller följande dokument från
Euroclear Sweden:
• sammanfattning
• en emissionsredovisning med bifogad förtryckt
inbetalningsavi,
• en särskild anmälningssedel med bifogad icke
ifylld inbetalningsavi
• en anmälningssedel för teckning av aktier
Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår
antalet erhållna teckningsrätter. Den som var
upptagen i den till aktieboken anslutna
förteckningen över panthavare med flera
underrättas separat. VP-avi som redovisar
registreringen av teckningsrätter på aktieägarens
VP-konto kommer inte att skickas ut.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Earners Alliance
är förvaltarregistrerade hos bank eller annan
förvaltare erhåller varken emissionsredovisning
eller särskild anmälningssedel. Teckning och
betalning ska då istället ske i enlighet med
anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning av nya aktier med stöd av
företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske
genom kontant betalning senast den 6 juli 2018.
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Teckning genom kontant betalning ska antingen
göras med den förtryckta inbetalningsavin som
medföljer emissionsredovisningen eller med den
inbetalningsavi som är fogad till den särskilda
anmälningssedeln enligt följande alternativ:
1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna
teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska
endast den förtryckta inbetalningsavin användas
som underlag för teckning genom kontant
betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej
användas.
2. I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras,
eller ett annat antal teckningsrätter än vad som
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen
utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning
genom kontant betalning. Anmälning om teckning
genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar
på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta
inbetalningsavin får därför inte användas.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Särskild
anmälningssedel kan erhållas från Partner
Fondkommission AB per telefon, e-post eller genom
att ladda ned den från Earners Alliance hemsida.
Ifylld anmälningssedel i samband med betalningen
ska skickas per post eller lämnas på nedanstående
adress och vara Partner Fondkommission AB
tillhanda senast den 6 juli 2018 kl. 15.00.
Anmälningssedlar som skickas per post bör
avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före
angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel
kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) särskild
anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna
att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer
således att lämnas utan avseende.

Teckning av nya aktier utan stöd av
teckningsrätter
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker
under samma period som teckningen av nya aktier
med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och
med den 25 juni till och med 6 juli 2018. Anmälan
om teckning utan företrädesrätt sker genom att
”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd
av teckningsrätt” ifylls, undertecknas och skickas till
Partner Fondkommission AB på adress enligt nedan.
Anmälningssedeln kan erhållas från Partner
Fondkommission AB per telefon, e-post eller genom
att ladda ned den från Earners Alliance hemsida.
Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om
teckning av nya aktier utan företrädesrätt, utan sker
i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedeln
ska
vara
Partner
Fondkommission tillhanda senast den 6 juli 2018 kl.
15.00. Anmälningssedlar som skickas per post bör
avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före
angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel
kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) särskild
anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna
att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer
således att lämnas utan avseende.
Partner Fondkommission AB
Ärende: Earners Alliance
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
Tel +46 31 761 22 30
Fax. +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se
Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning
inom ramen för emissionens högsta belopp. I första
hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd
av teckningsrätter ske till de som även tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I
andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats
utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra
som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och,
för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i
förhållande till det antal aktier som var och en
tecknat, och i den mån detta inte kan ske genom
lottning.

Bekräftelse om tilldelning av aktier utan
företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade
utan företrädesrätt lämnas genom översändande av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota.
Betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter
utfärdandet
av
avräkningsnotan.
Något
meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit
tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna
komma att överlåtas till någon annan. Skulle
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att
understiga priset enligt emissionen, kan den vilken
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier
komma att få svara för hela eller delar av
mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av
när under anmälningsperioden anmälan inkom. I
händelse av överteckning kan tilldelning utan
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företräde komma att utebli eller ske med ett lägre
antal aktier än vad anmälan avser.

Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej
aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya
Zeeland, Hongkong, Sydafrika och Australien eller
annat land där deltagande i emissionen helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka
äger rätt att teckna i emissionen, kan vända sig till
Partner Fondkommission AB enligt ovan för
information om teckning och betalning.
Betalda och Tecknade Aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear
Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt
innebär några bankdagar efter betalning. Därefter
erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att
inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto.
Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot
till dess att nyemissionen blir registrerad hos
Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 30, 2018.
Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via
depå hos bank eller fondkommissionär erhåller
information från respektive förvaltare.

Leverans av nya aktier
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos
Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 30, 2018,
omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från
Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt
innehav förvaltarregistrerat kommer information
från respektive förvaltare.

Handel med teckningsrätter och BTA
Bolagets aktie är inte upptagen till handel på någon
marknadsplats. Det kommer inte att bedrivas någon
organiserad handel med teckningsrätter eller BTA.

Offentliggörande av utfallet i
emissionen
Snarast möjligt efter teckningstiden avslutats och
senast slutet av vecka 28 kommer Bolaget att
offentliggöra
utfallet
av
emissionen.
Offentliggörandet kommer att ske genom
pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida.

Rätt till utdelning på de nya aktierna
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första
gången på avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att emissionen
registrerats vid Bolagsverket under förutsättning att
de nya aktierna blivit registrerade och införda i den
av Euroclear Sweden förda aktieboken på
avstämningsdagen för sådan utdelning.

Övrig information
För det fall ett för stort belopp betalas av en
tecknare av nya aktier kommer Earners Alliance
ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Om
teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig
eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om
teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd
emissionslikvid kommer att återbetalas. Ingen ränta
kommer att utbetalas för sådan likvid.
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Earners Alliance Holding AB (publ)
Informationsbroschyr
Företrädesemission

KORT OM EARNERS ALLIANCE

Överblick

• Earners Alliance Holding AB (publ) (”Earners Alliance” eller ”Bolaget”) (före
detta CasinoWilds Holding AB (publ)), är holdingbolag för en verksamhet som
bedrivs via dotterbolaget Earners Alliance Ltd (www.earnersalliance.com) på
Malta. Earners Alliance är specialiserat på att erbjuda online igaming white label
lösningar. Kunden kan skräddarsy sina egna spel, layout och varumärke.
Plattformen är mycket konkurrenskraftig.

Styrelseordförande
Johan Lundquist

• Earners Alliance har tillsammans med österrikiska Alteatec (www.alteatec.com)
utvecklat en white label igaming-lösning som möjliggör en avsevärt mycket
snabbare driftsättning och kostnadseffektiv lösning än de flesta
konkurrenterna. Idag är redan 10 operatörer driftsatta på plattformen med en
målsättning om ytterligare 30 operatörer under 2018.
• Plattformen ligger på Bolagets egna servrar varför Earners Alliance har full
kontroll på egen data och uppfyller EU:s krav på säkerhet och GDPR. Bolagets
plattform är godkänd hos myndigheterna på Malta, Storbritannien, Tyskland
och Curacao. Bolaget är även i processen att bli GLI-certifierade på nya
avreglerade marknader som Danmark, Sverige och USA. Alteatec har bevisat sig
att vara en bra samarbetspartner till Earners Alliance. Plattformen har över 3
000+ spel inom online casino, livekasino, slotspel, bingo, table games, scratch
cards, live games, lotto och sportsbok från ledande spelleverantörer som
NetEnt, Microgaming, Evolution Gaming och Betsoft samt ett antal till.

Vd
Thorstein Boserup
Huvudkontor
Stockholm, Sverige
Sektor
Spelindustrin
Företrädesemission
10,0 MSEK
Teckningskurs
4,50 SEK / aktie
Teckningsperiod
25 juni – 6 juli 2018
Värdering för emission
25 MSEK

KEY INVESTMENT HIGHLIGHTS

1

Kundavtal på plats: Earners Alliance har tecknat kundavtal med 16 st. white label- operatörer.
Startavgifter är mellan 50 – 250 000 SEK, 5-årsavtal med 30/70 split på NGR (net gaming
revenue), minimum 60 000 SEK efter 6 månader. 16 kontrakt ger en rullande årsinkomst på 11,52
MSEK.

2

Konkurrenskraftig iGaming-lösning: Bolaget har över 3 000+ spel från flertalet av de ledande
leverantörerna inom Slot games, Table games, Scratch cards, Live games, Lotto och Sportsbok,

3

Stor efterfrågan på en växande marknad: Earners Alliance har idag flera licenser och avser inom
kort söka ytterligare fler i takt med att marknaderna avregleras. Detta gör inträdesbarriärerna
högre för många mindre operatörer.

4

Stark tillväxt och höga marginaler: Earners Alliance mål är att under 2019 omsätta 22,9 MSEK
med en EBIT-marginal om 4,4 MSEK.
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AFFÄRSMODELL
Earners Alliance tillhandahåller en komplett
plattform för igaming-operatörer inklusive licenser i
flera länder. Bolaget hanterar och utvecklar
plattformen, kundgränssnitt och kundtjänst dygnet
runt.
Programvaran är byggd med ett tydligt fokus på
säkerhet – Bolagets programvara möjliggör att
kunderna kan koncentrera sig på att driva sin trafik.
Stort urval av tredjeparts spelleverantörer –
Bolaget erbjuder över 3000+ spel inklusive
spelautomater, bordsspel, skraplotter, levande
spel, Lotto och Sportsbook. Kunderna kan
skräddarsy den perfekta upplevelsen för sina
slutkunder.
Licenser – Earners Alliance gör det möjligt för
kunderna att fungera på alla ledande europeiska
marknader tack vare Bolagets olika innevarande
licenser. Earners Alliance söker fler licenser från och
med 2018 i takt med att marknaderna avregleras i
Storbritannien, Danmark, Sverige och många andra
länder.
Performance Marketing Intelligence (PMI) – PMI
gör beräkningar baserade på olika faktorer som

MARKNADSÖVERSIKT
Den svenska spelmarknaden omsatte i Sverige
under 2017, 22,6 MdSEK efter utbetalda vinster.
Störst är Svenska Spel med intäkter på 9,0 MdSEK1.
Spelbolagen
utan
tillstånd
står
enligt
Lotteriinspektionen för en fjärdedel av marknaden.
Under 2018 kommer marknaden att införa ett nytt
licenssystem och enligt Lotteriinspektion räknar
man med ett hundratal ansökningar. Från och med
den 1 januari införs ett nytt licenssystem i Sverige.
För att få licens i Sverige måste bolagen betala 18
procent i spelskatt. Det finns även krav på att
operatörerna endast får erbjuda bonusar vi första
speltillfället.
Värdet
av
spelbolagens
marknadsföring uppgick förra året till 5,5 MdSEK 2.
Aktörer utan svenskt speltillstånd står för två
tredjedelar. Stora är Kindred Group (tidigare
Unibet), Leovegas, Betsson och Comeon.

spelarbeteende, demografi och annan variabel
statistik. Detta gör det möjligt för Bolagets kunder
att inte bara optimera och personifiera kampanjer
till varje enskild spelare utan också ge detaljerad
insikt som gör att kunderna kan göra
välinformerade marknadsbeslut.
Dedikerad kundsupport 24/7 – Bolagets
kvalificerade
och
dedikerade
team
av
kundsupportpersonal finns via live chatt och epost.
Flera språk stöds som engelska, tyska, svenska,
norska och finska. Personalen hjälper spelare med
alla möjliga frågor, utför KYC-kontroller och tilldelar
bonusar och gratis spins till spelarna.

KUNDER

Totalt är 10 kunder är driftsatta. Inom kort kommer
även Casino1771, Bossyvegas, Jollybets, bozzwin,
Daddybets, Leftylucky, Route65bet, Stzkenwin och
Sickbets driftsättas.

Spelmarknaden för online, kasinospel, sportspel,
lotteri och andra spel i Europa uppskattas till 16,6
miljarder euro under 20153. Den totala europeiska
spelmarknaden förväntas växa med en årlig
tillväxttakt på 2,2 procent under 2018, medan den
globala tillväxten för samma period uppskattas växa
med 2,9 procent under 2018 3. Den del av den
europeiska totalmarknaden som inkluderar
onlinespel som kasino, sportspel, lotteri och andra
spel om pengar har genomgått en strukturell
förändring de senaste åren då mycket gör från
smartphones och ökar har de senaste åren haft en
tillväxt med 11,2 procent3. Enligt H2GC beräknas
online kasinomarknaden i Europa uppgå till cirka 3,9
miljarder euro 2015. Norden, som ligger långt före
marknadsutvecklingen, motsvarade för cirka 15
procent av denna marknad, men växer snabbare.
Den globala spelmarknaden omsatte cirka 351,4
miljarder euro 2015 enligt H2GC.

1

Lotteriinspektionen – Statistik: Utvecklingen på spelmarknaden 2017.
Lotteriinspektionen – Statistik: Spelreklam för 5,5 miljarder kronor
under 2017.
2

3

H2GC – Global Gambling Data, 22 oktober 2015.
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ESTIMERAD FINANSIELL INFORMATION
Earners Alliance har tecknat 16 stycken white label avtal per den 18 juni 2018. Målsättning för 2018 är totalt 40
stycken uppnådda avtal, vilket kommer öka både omsättning och marginalerna.
Intäkterna kommer från startavgifter och vinstdelning med Bolagets white labelkunder som Betify, Slotchamp,
Locojoker m.fl. De flesta kontrakten är skrivna på fem år med en intäktsfördelning om minst 60 KSEK per månad
samt operatör, dessutom tillkommer en startavgift på mellan 100 – 250 KSEK.
I nedan graf illustreras Bolagets budgeterade samt estimerade omsättning, EBIT samt rörelsemarginal för 2018
till 2021.

Omsättning, EBIT, Rörelsemarginal
(2018 - 2021)
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BOLAGSSTRUKTUR

AKTIEÄGARE
Nedan listas de största aktieägarna per den 25 maj
2018 av Earners Alliance Holding AB (publ). Bolaget
har totalt cirka 4 000 aktieägare.
E-Holding Group
Raging Bull Invest AB
Effnet AB
Graviton AB
Effnetplattformen AB
Övriga
Totalt ca. (4 000 st.)

2020E

Antal aktier
750 574
461 050
450 703
393 193
273 135
3 271 345
5 600 000

Antal röster
13,40 %
8,23 %
8,05 %
7,02 %
4,88 %
58,42 %
100,00 %

Earners Alliance Holding AB (publ) under
namnändring, tidigare CasinoWilds Holding AB
(publ)) är moderbolag till det helägda dotterbolaget
Earners Alliance Ltd på Malta
Earners Alliance Holding AB (publ)

Earners Alliance Ltd
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LEDNING OCH STYRELSE
Styrelsen

Ledningen

Johan Lundquist, Styrelseordförande

Thorstein Boserup, Vd
Thorstein Borserup har tidigare byggt upp och
avyttrat egna varumärken, varit rådgivare till den
danska spelmyndigheten i samband med
avreglering och tidigare utvecklat ett mobilt
betalningsföretag.
Antoine Bezzina, Head of Payments & Anti-Fraud
Antoine Bezzina har över tolv års erfarenhet inom
spelindustrin, där han specialiserar sig på betalning,
bedrägeribekämpning och AML. Tidigare har
Antoine arbetat för Mybet, Vikingbet Casino,
Finnplay, Amaya, Vetenskapliga Spel, Ixaris, Tain
och Eurogaming.
Aleksis Vitins, White Label Manager
Aleksis Vitins har varit verksam i spelindustrin från
en ung ålder och har tidigare arbetat för Playtech
och som operationschef på den största Live Dealerstudion i världen.
Niclas Lundqvist, Head of White Label Sales

Johan Lundquist har mer än 20 års erfarenhet av
Venture Capital. Tidigare ledande positioner inom
telekomindustrin som Ericsson, Tele2 and Ahhaaa
118. Johan innehar en M.Sc. från Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH).
Rune Löderup, Styrelseledamot
Rune Löderup har lång erfarenhet som investerare
och styrelsemedlem i både privata och publika
bolag. Rune är medgrundare av GoldBlue AB (online
casinon i Asien) och Maria Invest (Maria Bingo och
Carlos Poker). Han har även framgångsrika
investeringar i ett flertal onoterade och noterade
spelbolag. Rune innehar en MSc inom Business
Administration från Lunds universitet.
Kjell Robsahm, Styrelseledamot
Kjell Robsahm är entreprenör sedan 30 år och har
byggt upp en entreprenadverksamhet
i
byggbranschen för vägar, broar och andra
betongkonstruktioner.

Niclas Lundqvist har mer än 15-års erfarenhet I
spelindustrin. Han har haft ledande befattningar
inom företag som iGame och startat egna företag.
Niclas har ett mycket gott rykte och ett omfattande
nätverk inom branschen är bra när man säljer white
labels.
Mads Jespersen, Head of Retention
Mads Jespersen har nästan 10 års erfarenhet av
retention från en mängd olika kasinon och
bingovarumärken. Han var också chef för
affiliatenätverket Hall of Gamning.
Maciej Rachwaniec, Head of Design
Maciej Rachwaniec har mer än tio års erfarenhet av
grafik, UI and UX Design. Var tidigare verksam på
olika spelbolag i Dublin and Malta som Paddy
Power, YouWin and BlingCity.
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KONTAKTINFORMATION
Earners Alliance Holding AB (publ)
Biblioteksgatan 1
SE – 111 46, Stockholm
Tel. +46 70 727 37 18
Sverige
Hemsida. www.earnersalliance.com
Hemsida. www.earnersallianceholding.com
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