
GoldBlue har erhållit ett Bud bud på plattformsteknologin om cirka
13,6 MSEK
GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på Bolagets plattformsteknologi som även inkluderar
övertagande av anställda som idag arbetar med utvecklingen av plattformen. Motparten är en speloperatör med fokus mot den
asiatiska marknaden. Budet är på 1,25 MEUR som motsvarar 13,6 MSEK.

GoldBlues styrelse tycker budet är intressant och har valt att gå vidare i förhandlingen med motparten med mål om att formulera ett
detaljerat köpeavtal i nästa steg. Ambitionen är att stänga affären inom en månad ifall båda parter accepterar villkoren i
köpeavtalet.

För GoldBlue kan detta innebära ett stort kapitaltillskott utöver det kapital som nu tas in genom den nuvarande
företrädesemissionen. Det innebär även stora kostnadsreduktioner om minst 500.000 kronor per månad då all personal relaterad
till plattformsteknologin tas över av köparen och GoldBlue kan fokusera på marknadsföring av egna spelsiter. GoldBlue kommer
till förmånliga villkor leasa tillbaka plattformsteknologin från köparen och Bolaget kommer även få behålla en kopia av plattformen
som löpande kommer underhållas av köparens tekniska personal.

VD André Rodrigues kommenterar: ”Budet på vår plattformsteknologi visar att vi har ett stort värde i Bolagets tillgångar.
Kombinationen av ett kapitaltillskott utöver kapital från pågående nyemission och stora kostnadsbesparingar är mycket
fördelaktigt för GoldBlue. Vi kan då fokusera alla resterande resurser och kapital på att göra våra spelsiter framgångsrika.”

Ifall inte förhandlingen går igenom kommer Bolaget fortsätta sin verksamhet som planerat med fokus på marknadsföring av
spelsiterna och utveckling av B2B-verksamheten.

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019  kl. 08:50 CET.

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien. GoldBlue erbjuder spelarna
på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som drivs på den senaste tekniken, med modernt användargränssnitt (UI) och är
mobilanpassad. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på
tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.


