
 

Spelinspektionen  

Box 199, SE 645 23 Strängnäs | Besöksadress Finningevägen 54 B 

Telefon +46(0)152 650 100 | E-post registrator@spelinspektionen.se          spelinspektionen.se 

Datum 2021-09-01 

Diarienummer 21Si1053 

 

1(3) 

Avento MT Limited 

Level 6, Ta´Xbiex Business Centre, Triq 

Testaferrata XBX 1403 Ta´Xbeix 

 

Datum 2021-09-01, Diarienummer 21Si1053.  Avento MT Limited 

 

Avskrivning av tillsynsärende enligt spellagen (2018:1138) 

– lämplighet i övrigt 

Spelinspektionens beslut 

Spelinspektionen skriver av ärendet från vidare handläggning.  

Beskrivning av ärendet 

Avento MT Limited, C82766, svenskt organisationsnummer 502081-6624, 

beviljades licens av Spelinspektionen för att tillhandahålla kommersiellt 

onlinespel den 6 december 2019 i ärende med diarienummer 18Li1276. 

Licensen gäller till och med den 5 december 2022.    

 

Avento MT Limiteds licensbeslut har förenats med ett villkor om att den 

kapitalgaranti som Avento N.V. ställt ut ska gälla under hela licenstiden.  

 

Spelinspektionen har enligt 18 kap. 1 § första stycket spellagen (2018:1138) och 

Spelinspektionens instruktion tillsyn över att spellagen och de föreskrifter och 

villkor som meddelats med stöd av spellagen följs.  

 

Spelinspektionen inledde den 12 maj 2021 tillsyn mot Avento MT Limited i syfte 

att granska hur bestämmelserna i 4 kap. 1 § 3 spellagen om lämplighet i övrigt 

avseende Avento MT Limiteds kapitalstyrka och andra ekonomiska förhållanden 

efterlevs. Spelinspektionens granskning har inriktats mot att kontrollera att 

utställaren av kapitalgarantin, dvs. Avento N.V. har en tillräcklig kapitalbas för att 

de förpliktelser som anges i utfärdad kapitalgaranti ska kunna fullgöras och att 

licenshavaren Avento MT Limited därmed uppfyller kraven enligt 4 kap 1 § 3 i 

spellagen. 

 

Spelinspektionen begärde den 12 maj 2021 in Avento N.V.s årsredovisning och 

revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 samt en aktuell koncernstruktur där 

säten och organisationsnummer framgår.         
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Avento M.T. Limited, med säte i Curacau, har den 9 juni 2021 inkommit med en 

årlig rapport för räkenskapsåret 2019 avseende Avento N.V. som är 

undertecknad den 21 maj 2021.  Denna rapport innehåller en 

sammanställningsrapport, resultat- och balansräkning, noter samt övrig 

information. Därutöver har årsstämmoprotokoll, fullmakt och en 

koncernstruktur bifogats. Spelinspektionen har efter granskning inkomna 

handlingar ställt kompletterade frågor kring vissa balansposter och begärt att 

Avento N.V. ska styrka väsentliga poster avseende bokförda 

banktillgodohavanden genom kontoutdrag eller liknande. Avento M.T. Limited 

har den 28 juni 2021 och 12 juli 2021 inkommit med svar på Spelinspektionens 

frågor och sänt in begärda handlingar.   

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Av 4 kap. 1 § 3 spellagen framgår att licens får ges endast till den som i övrigt 

bedöms lämplig att driva verksamheten. 

 

Av förarbetena till spellagen framgår att vid bedömningen av bolagets 

lämplighet i övrigt ska kapitalstyrka och andra ekonomiska förhållanden 

beaktas. Det är en förutsättning att det finns en viss kapitalbas för att 

spelverksamheten ska kunna bedrivas. Utgångspunkten vid prövningen ska vara 

att sökanden ska kunna upprätthålla och verka för en sund finansiell struktur i 

spelverksamheten (prop. 2017/18:220, s. 102). 

  

Av samma förarbeten framgår vidare att ett sätt att säkra kvaliteten i den 

verksamhet som bedrivs i olika företag är att ställa krav på att företagen ska 

upprätta, och i en årsredovisning offentliggöra, information om företagets 

ekonomiska resultat och ställning samt företagets förvaltning och låta denna 

vara föremål för revision (prop. 2017/18:220, s. 197). 
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Spelinspektionens bedömning 

Mot bakgrund av det ingivna underlaget bedömer Spelinspektionen att det inte 

framgår annat än att Avento M.T. Limited uppfyller kraven rörande lämplighet i 

övrigt i enlighet med 4 kap. 1 § 3 spellagen såvitt avser tillräcklig kapitalbas när 

det gäller villkoret av kapitalgarantin.  

 

Mot den angivna bakgrunden skriver Spelinspektionen av ärendet från vidare 

handläggning.  

 

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Patrik Gustavsson. Vid den slutliga 

handläggningen medverkade också enhetschefen Christina Engbrink, 

chefsjuristen Johan Röhr, utredarna Eva-Britt Öberg och Lena Hjelm, 

föredragande.  

 

 

 

Patrik Gustavsson  
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