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Återkallelse av licens – inte bedrivit spelverksamhet under 
en sammanhängande tid av sex månader 

Spelinspektionens beslut 

Spelinspektionen återkallar Zecure Gaming Limiteds, C69036, svenskt 
organisationsnummer 502081-3407, licens för vadhållning med stöd av 18 kap. 
14 § 1 st. 3 spellagen (2018:1138). 

Beslutet gäller omedelbart. 

Hur man överklagar, se bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Zecure Gaming Limited, C69036, svenskt organisationsnummer 502081-3407, 
beviljades i separata beslut av den 20 december 2018, licenser för att 
tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning i ärende 18Li7386. 
Licenserna gällde från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 
december 2023. 

I ärende 22Si164 gällande omsättningssiffror till grund för tillsynsavgift 
avseende perioden januari-december 2021, uppgav Zecure Gaming Limited i 
yttrande den 31 januari 2022 att den redovisade omsättningen för efterfrågad 
period gällande vadhållning uppgick till 0 kr.  

Mot denna bakgrund inledde Spelinspektionen den 14 februari 2022 ett 
tillsynsärende mot Zecure Gaming Limited varvid bolaget ombads yttra sig över 
den omständighet att man inte synes ha bedrivit spelverksamhet under en 
sammanhängande tid av sex månader med stöd av den licens för vadhållning 
som beviljades den 20 december 2018.  

Den 28 februari 2022 inkom Zecure Gaming Limited med yttrande vari bolaget 
sammanfattningsvis anförde att någon spelverksamhet gällande vadhållning 
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inte har bedrivits under de två senaste åren (2020-2021). Bolaget anger även att 
det för närvarande inte har någon plan på att börja bedriva vadhållning inom en 
snar framtid (2022). Bolaget har inget att erinra mot att vadhållningslicensen 
återkallas. 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 18 kap. 14 § 1 st. 3 spellagen ska spelmyndigheten återkalla en licens om 
licenshavaren under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit 
sådan verksamhet som licensen avser. 

Spelinspektionens bedömning 

Det är i ärendet ostridigt att Zecure Gaming Limited inte har bedrivit 
spelverksamhet gällande vadhållning under en sammanhängande tid av sex 
månader. Zecure Gaming Limited har heller inte några planer på att starta upp 
en sådan verksamhet inom en snar framtid. Spelinspektionens bedömning är 
därmed att bolagets vadhållningslicens ska återkallas. 

Detta beslut har fattats av generaldirektören Camilla Rosenberg. Vid den slutliga 
handläggningen medverkade också avdelningschefen Patrik Gustavsson, 
chefsjuristen Johan Röhr, enhetschefen Christina Engbrink samt utredaren  
Eva-Britt Öberg, föredragande. 

Camilla Rosenberg 

Eva-Britt Öberg 
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