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Inbjudan till teckning av aktier i ahaWorld AB (publ) i samband med notering på AktieTorget

Maj 2014



 ahaWorld i korthet
• Marknad i stark tillväxt
• Koncernen äger två speloperatörer som bedriver 

spelverksamhet på internet.
• ahaCasino lanserades november 2013, insättningarna 

ökar med ca 30% per månad.
• ahaBingo med sina kända utropare lanserades 2008.
• Egenutvecklad bingomjukvara med sociala 

funktioner.
• Mobilbingo och sidospel på ahaBingo lanseras Q2 

2014.
• Stora marknadssatsningar i TV, radio och digital 

media under 2014 på befintlig marknad samt nya 
marknader.

VD:s kommentarer
Välkommen till aha-upplevelsen!
Nu ska vi notera ahaWorld AB (publ) på AktieTorget. 
Detta kommer att skapa stora möjligheter för 
koncernen att skapa tillväxt, både organiskt och via 
förvärv.

ahaCasino lanserades i november 2013. Genom att 
kombinera en nyhetsportal-design med ett 
casinoinnehåll har ahaCasino verkligen levererat ett 
nytt casinokoncept på marknaden. Hittills har 
resultatet varit mycket bra, både när det gäller 
registrering av nya kunder och första insättning. 
Designen är sökmotorvänlig, webbplatsen genererar 
mer relevant och förtroendefullt innehåll vilket 
sökmotorer uppskattar. Koncernen tror starkt på att 
casinokonceptet, tillsammans med den långa 
erfarenhet av att kommunicera med kunder och 
konvertera dessa till insättande spelare, kommer att bli 
mycket framgångsrik.

Med unika koncept inom bingo och casino har 
koncernen alltid levererat innovation och glädje till 
kundbaserna. Den funktion som står på tur under Q2 
2014 är sidospel i bingoklienten. ahaBingo’s intäkt är 
100% bingo, medan konkurrenter har en ackumulerad 
bingo, casino och/eller sidospelsintäkt. Genom att 
lägga till sidospel som enligt siffror från konkurrenter 
står för ca 40-90% av intäkterna, uppskattar ahaBingo 
att sidospelen och mobilbingon ska öka intäkterna det 
första  året med 60%. Koncernen har investerat ca 30 
MSEK i verksamheten sedan 2008, marknadsförings-
möjligheterna har varit väldigt begränsade då 
merparten av kapitalet har använts till 
teknikutveckling och lansering av bingon. 
Marknadssatsningarna som gjordes vid lanseringen 
genererade en stor del av kundbasen som fortfarande 
står för en betydande del av koncernens intäkter, vilket 
bevisar koncernens låga ”churn”  (bortfall av kunder) 
och dess framgångsrika kundvård. Koncernen 
uppskattar att planerade marknadssatsningar skall 

generera ett spelöverskott för helåret 2014 på 21 
MSEK (Resultat före skatt -2,4 MSEK). Om dessa mål 
uppnås uppskattas koncernens spelöverskott bli 40 
MSEK (vinst före skatt 10,5 MSEK) och kan under 
2015 bli 60 MSEK (vinst före skatt 19 MSEK) under 
2016.

Med den nya produktportföljen har operatörerna 
fantastiska förutsättningar att stärka sin position på 
s å v ä l d e n n o r d i s k a s o m d e n 
internationella spelmarknaden. Till koncernens fördel 
är att den verkar med låga kostnader genom en liten, 
effektiv, mycket kreativ och beslutsam organisation 
med stor erfarenhet. Koncernen kan utmana de 
stora spelföretagen med minst lika bra erbjudanden 
men med en mer personlig relation till spelarna, vilket 
uppskattas.

Aktiemarknaden kommer nu att få möjlighet att lära 
känna ahaWorld AB (publ) genom notering på 
AktieTorget. Vi vill skapa en bra relation med våra 
investerare identisk med den som aha-varumärkena 
har med sina kunder.

Goran Ristic, VD och medgrundare
ahaWorld AB (publ)

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
Emissionskurs: 7,70 SEK per aktie. 
Teckningstid: 19 maj till 04 juni 2014. 
Teckningspost: Minsta teckningspost är 600 aktier, 
motsvarande ett värde av 4 620 SEK.

EMISSIONSVOLYM
Erbjudandet omfattar högst 1 168 832  aktier. Vid 
fulltecknad nyemission tillförs Bolaget cirka 9 MSEK 
före emissionskostnader. Erbjudandet är helt säkerställt 
via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

VÄRDERING
34,5 MSEK (pre-money) 



ahaCasino
- Marknad i stark tillväxt
- Unikt koncept
- Mobilt casino
- Socialt casino
- Över 300 spel

ahaCasino är den nya medlemmen i aha-familjen. 
Sedan lanseringen i november 2013 har insättningarna 
ökat med ca 30% under varje månad. Uppdraget är 
mycket tydligt: Att sticka ut och leverera något nytt 
för en mycket kräsen målgrupp på en konkurrensutsatt 
marknad - ahaCasino vill leda och inte följa.

Genom att kombinera en nyhetsportal-design med ett 
casinoinnehåll har ahaCasino verkligen levererat ett 
nytt casinokoncept på marknaden. Konceptet har en 
mer ödmjuk strategi och en annorlunda paketering 
jämfört med konkurrenterna vilket speglar koncernens 
genomgående mål, att leverera aha-upplevelsen.

ahaBingo
- Mobilbingo
- Sidospel
- Kända utropare
- Egenutvecklad mjukvara

ahaBingo är koncernens bingooperatör som har varit 
verksam sedan maj 2008. Operatörens unika koncept 
med ett stort urval av kända bingoutropare, ett 
lojalitetsprogram (ahaShop) och de sociala 
community-funktionerna är mycket uppskattade och 
har lyckats etablera en stark position på den svenska 
bingomarknaden.

Med kändisar såsom Maria Montazami, Per Morberg, 
Gert Fylking, Anders Timell har ahaBingo lyckats 
skapa tillit, förtroende och en lokal känsla med sitt 
varumärke vilket är mycket viktigt inom online bingo. 
Under Q2 2014 lanseras mobilversionen av bingon 
samt sidospel som uppskattas öka intäkterna på bingon 
med 60% första året.
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Motiv för nyemissionen i ahaWorld
Genom den nyemission som ahaWorld nu genomför erhålls resurser för att kapitalisera på koncernens spelprodukter 
och snabbt bygga en stor kundbas. Genom en stor marknadssatsning i TV, radio och digital media ska ahaCasino ta 
marknadsandelar på den nordiska marknaden. Målet är att 2015 nå ett spelöverskott (nettoomsättning) om 40MSEK 
(vinst före skatt 10,5 MSEK) och 60 MSEK (vinst före skatt 19 MSEK) under 2016.



!"#$%"&"'(()*)%+,-.+/)01"&"'+23+214).+&+!5!+67.%*+!8

!"#$%"&"'(4*9 "#!$%&!'!(!&)*+ ,-"(!./0!"12--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+:.&(+;).+214)9 343-!567!89:);<%=>!)<=?;!>&@
+<&%%*)%"&"'9

+=&13&**2'9

A+//B>/*+*=!$>BB>/%C!=>*:$!)<C.+9.!%D!%D;E.*+*=C*:<%!
F//!*>B%*!%*=+D*%!%B;>CC
6*/+=<!+*C<;).F:*!G?!%D;E.*+*=C*:<%

H+B!>*!I>BJ$*+*=!%D!I:/%=><C!K;%$FB%!)<D>9./+*=!E;!B><!%D!D+.<!%L!I>%.<%!;>/>D%*<%!;+C.>;0!H%;&>!+*D>C<>;%;>!$?C<>!=J;%!C+*!>=>*!I>BJ$*+*=!%D!>M>.<>*!%D!B>CC%!;+C.>;!
=>*:$!%L!<%!B>/!%D!%//!F//=E*=/+=!+*K:;$%F:*!)<=+D>*!+!C%$I%*B!$>B!B>L%!>;I&)B%*B>0!N+C<*+*=C$>$:;%*B)$!.%*!/%BB%C!*>;!K;?*!OOO0%P);%<0C>!C%$<!
OOO0%Q%O:;/B0C>0

!"#$%"&"'(()*)%+(12%%+32.2+!>?.2/+@7"*17##&((&7"+!8+4%%A2"*2+()"2(/+*)"+B+C?"&+DEFB+1%G+FH9EEG

FG+I"*)./)01"2*+2"#$%).+(&'+A$.#)*+,-.+/)01"&"'+23+,-%C2"*)+2"/2%+214).+&+!5!+67.%*+!8+J;?K%L+4%%+)"+1?.(+7#+MNME+OPQ+;).+214)9
8R+*C<%!<>9.*+*=CG:C<!E;!S--!%.F>;!D+/.><!$:<CD%;%;!(!S,-4--!5674!BE;)<JD>;!D%/K;+L!%*<%/!%.F>;0!7;TCC%!>*B%C<!+!>L!%D!%/<>;*%FD>*!*>B%*0@

REE+(/+214).+#7/(32.2"*)+B+RDENEE+OPQ++

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!(/+214).+#7/(32.2"*)+SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOPQ

DG+@T%%+&+32.+4%%*)%2*)+214).+(12%%+%)3).).2(N+U:V17"/7+)%%).+*);W+J2"')+)"*2(/+)X+2%/)."243L9
HVW7:*<:X5>;D+9>.:*<: Y%*.XKJ;D%/<%;>HVW7:*<:X5>;D+9>.:*<:

Z>G?*)$$>;! Y%*.XKJ;D%/<%;>Z>G?*)$$>;!

Y8OZ+Y#+*);W"+$.+17;;%2*+4%%+)"+[OQ+)%%).+12;&/2%,-.($1.&"'+(12%%+/)01"&"'+(1)+3&2+P.+,-.32%/2.)G+Q7"/21/2+*&"+K2"1\,-.32%/2.)+7#+/)01"&"'+70A+K)/2%"&"'G

]G+@T%%+&+"2#"+70A+2*.)((?;;'&^).+JU!_+`Ya+<Pb<!+<ca=[`<L
6[>;*%$*X\+;$%6[>;*%$*X\+;$%6[>;*%$*X\+;$%6[>;*%$*X\+;$%6[>;*%$*X\+;$%6[>;*%$*X\+;$% \J;*%$*\J;*%$* V>;C:**)$$>;X];=%*+C%F:*C*)$$>;

^B;>CC!8=%<%4!I:_!>//>;!$:<CD%;%*B>@^B;>CC!8=%<%4!I:_!>//>;!$:<CD%;%*B>@^B;>CC!8=%<%4!I:_!>//>;!$:<CD%;%*B>@^B;>CC!8=%<%4!I:_!>//>;!$:<CD%;%*B>@^B;>CC!8=%<%4!I:_!>//>;!$:<CD%;%*B>@^B;>CC!8=%<%4!I:_!>//>;!$:<CD%;%*B>@^B;>CC!8=%<%4!I:_!>//>;!$:<CD%;%*B>@^B;>CC!8=%<%4!I:_!>//>;!$:<CD%;%*B>@ A>/>K:*!B%=FB

V:C<*)$$>;V:C<*)$$>;V:C<*)$$>;V:C<*)$$>;V:C<*)$$>; V:C<:;<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N%*B!8:$!%**%<!E*!5D>;+=>@V:C<:;<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N%*B!8:$!%**%<!E*!5D>;+=>@V:C<:;<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N%*B!8:$!%**%<!E*!5D>;+=>@ 6$%+/V:C<:;<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N%*B!8:$!%**%<!E*!5D>;+=>@V:C<:;<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N%*B!8:$!%**%<!E*!5D>;+=>@V:C<:;<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N%*B!8:$!%**%<!E*!5D>;+=>@ 6$%+/

];<!:9Q!B%<)$];<!:9Q!B%<)$];<!:9Q!B%<)$];<!:9Q!B%<)$];<!:9Q!B%<)$];<!:9Q!B%<)$];<!:9Q!B%<)$ `*B>;<>9.*%C!%D!<>9.*%;>!8+!KJ;>.:$$%*B>!K%//!%D!I>QJ;+=!a;$%<>9.*%;>!>//>;!KJ;$T*B%;>@`*B>;<>9.*%C!%D!<>9.*%;>!8+!KJ;>.:$$%*B>!K%//!%D!I>QJ;+=!a;$%<>9.*%;>!>//>;!KJ;$T*B%;>@

`)"7#+?"*)./)01"2"*)+23+*)""2+2"#$%"&"'(()*)%+#)*')(+,-%C2"*)9
! ^//!+*K:;$%F:*!+!N+C<*+*=C$>$:;%*B)$><!B%<>;%<!+!$%&!,-"(!Q%;!<%=+<C!B>/!%D!:9Q!%99>G<>;%<C0
! ^*$E/%*!E;!I+*B%*B>0
! ]K)//C<E*B+=!>//>;!K>/%.F=<!+KT//B!%*$E/%*!.%*!.:$$%!%L!/E$*%C!)<%*!I>%.<%*B>0
! ^P);%<!\:*B.:$$+CC+:*!I>K)//$E.F=%C!%L!KJ;!)*B>;<>9.*%BC!;E.*+*=!D>;.C<E//%!<>9.*+*=!%D!%.F>;!>*/+=<!B>!D+//.:;!C:$!K;%$=?;!%D!

N+C<*+*=C$>$:;%*B)$><!)<=+D><!+!C%$I%*B!$>B!B>L%!>;I&)B%*B>0

O1&012+&"+2"#$%"&"'(()*)%"+')"7#+)X+23+")*2"(/W)"*)+2%/)."2439+

8.)3+ + @2d+ + PV#2&%+ +
^P);%<!\:*B.:$$+CC+:*!^Y! -bWSb(!-1!b-"! ! +*K:c%P);%<0C>! !
d;>*B>2!^e^!f:;/B!! ! ! 8+*C.%**%B!%*$E/*+*=CC>B>/@
Y:_!3(S"! ! ! ! ! ! !
"-g!#,!5<:9.Q:/$! ! !

Ye+<PfQg[g`Pg+!UOP_+P<<+8P=Y::+OYe+hUP_O<[`P_+FH+EEE+PI_+OQ!==+Pg+QY:[!+:i+`[=<[`+=P`[<[e!<[YgO5!ga=[g`+ePa@h=j!+@h_+!<<+!gek=!g+OQ!+U!_!+
`[=<[`G+@h_+jI_[a[OQ+:P_OYg+OQ!==+kUPg+P<<+!Q<IP==<+_P`[O<P_[g`O8PU[O+OYe+O<c_QP_+@[_e!<PfQg[g`+8[@Y`!OG

VIKTIG INFORMATION
Aqurat Fondkommission AB (nedan Aqurat) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Den 
huvudsakliga verksamheten är att erbjuda administrativa tjänster i samband med diverse bolagshändelser. Den som avser sälja, 
köpa eller teckna sig för finansiella instrument som enskilt erbjudande avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig information 
som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet samt nedanstående information. Denna information tillhandahålles endast 
på svenska. Mer information om enskilt erbjudande finns att ta del av på www.aqurat.se. 1. Finansiella instrument i enskilt 
erbjudande har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Finansiella instrument kommer således inte att 
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller 
Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare 
registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant 
land. 2. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig 
för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för enskilt erbjudande. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av 
Distans- och hemförsäljningslagen. 3. Aqurats kunder är kategoriserade som icke professionella kunder enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på kundens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan 
att göra en bedömning om tjänsten är passande för kunden. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument 
som denna anmälningssedel avser framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med enskilt erbjudande. 4. 
Priset för de finansiella instrument som avses i enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Skatter, courtage 
eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat.

5. Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av 
Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter 
kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar med. 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för 
enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida samt av den information som upprättats och utgivits i samband 
med erbjudandet. 7. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med 
inlämnandet av anmälningssedeln.  8. Notera att Ni enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte 
kommer att bli kund hos Aqurat. Aqurat kommer med andra ord bland annat inte att kundkategorisera Er eller att genomföra en 
passandeprövning avseende Er teckning av finansiella instrument i denna emission.  9. Reklamation mot Aqurats utförande av den 
order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att 
kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. 10. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats 
hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats 
klagomålsansvarige på den adress, som anges på framsidan av denna anmälningssedel. 11. Vid eventuell tvist med Aqurat kan 
konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se. 
12. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. 
Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.se där det bland annat står mer om 
tillvägagångssätt samt definitioner av olika begrepp.
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