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Bayton Limited 

Villa Seminia 8,  

Sir Temi Zammit Avenue 

XBX 1011 Ta´ Xbiex 

Malta  

 

 

 Anmärkning – underlåtenhet att anmäla förändring i 

personkrets inom 14 dagar 

Beslut  

 

1. Spelinspektionen meddelar en anmärkning till Bayton Ltd, C41970, 

svenskt organisationsnummer 502081-3886. 

 

2. Spelinspektionen beslutar att Bayton Ltd ska betala en sanktionsavgift 

på 35 000 kronor.  

 
 

Hur man överklagar, se bilaga 1. 

 

Beskrivning av ärendet 

Bayton Ltd (Bayton) har licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel 

enligt spellagen (2018:1138) på webbplatserna jackpotcitycasino.se, 

rubyfortune.se och spincasino.se. 

 

Den 16 juli 2020 inledde Spelinspektionen tillsyn mot Bayton och kontrollerade 

bl.a. bolagets styrelseledamöter. Det framkom då att det hade skett 

förändringar i bolagets styrelse den 11 april 2019 då en ledamot avgått och en 

ny tillträtt. Spelinspektionen hade före det inte fått någon information om 

förändringen. 

Bolagets yttrande 

Underlåtenheten att anmäla att en ny styrelseledamot tillträtt har berott på 

brister i efterlevnaden av bolagets interna rutiner. Denna ändring i 

personkretsen hade förberetts men på grund av ett internt förbiseende aldrig 
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skickats in. Bayton har uppgett att för att likande situationer inte ska uppkomma 

i framtiden har bolaget sett över sina interna rutiner och gjort förändringar. Den 

högsta ledningen i Bayton har i samarbete med Baytons team för 

regelefterlevnad påmint samtliga relevanta team internt om vikten av att följa 

regelverket. Man har poängterat de korta tidsgränser som föreligger och vikten 

av att de strikta krav som redan återfinns i Baytons interna rutiner efterlevs samt 

informerat om hur kommunikation ska ske internt för att säkerställa att anmälan 

ges in till berörd myndighet. Vidare kommer naturligtvis samtliga nya 

medarbetare att genomgå samma utbildning och få samma instruktioner.   

 

Vad gäller den styrelseledamot som tillträtt så har hen tidigare varit föremål för 

granskning eftersom hen också är styrelseledamot i bolaget Whitfield 

Management Limited, som är ”corporate director” i Bellerive Trust Limited, 

såsom också närmare beskrivits i de handlingar som skickats in i samband med 

Baytons licensansökan.  

 

Bayton har önskat att Spelinspektionen inte driver ärendet vidare eftersom 

ändringen i Baytons personkrets framförallt avser formalia och endast omfattar 

en individ som redan är känd sedan tidigare för Spelinspektionen under Baytons 

svenska spellicens.  

 

Tillämpliga bestämmelser  

Den som ingår i styrelsen för en juridisk person som innehar licens ska vara 

lämplig att bedriva verksamheten och inte vara försatt i konkurs. En 

styrelseledamot får därutöver inte vara under 18 år, ha förvaltare enligt 11 kap.  

7 § föräldrabalken, i väsentlig utsträckning ha åsidosatt sina skyldigheter i 

näringsverksamhet eller ha gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet  

(4 kap. 3 § spellagen). 

 

Licenshavaren ska senast 14 dagar efter en förändring i styrelsen anmäla 

förändringen till Spelinspektionen (4 kap. 11 § spellagen).  

 

Om en licenshavare åsidosätter sina skyldigheter enligt spellagen ska 

Spelinspektionen förelägga licenshavaren att inom en viss tid vidta rättelse eller 
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besluta om förbud, ändring av villkoren eller anmärkning. Är överträdelsen ringa 

eller ursäktlig, om licenshavaren vidtar rättelse eller om någon annan myndighet 

har vidtagit åtgärder mot licenshavaren och dessa åtgärder bedöms tillräckliga 

får Spelinspektionen avstå från ingripande (18 kap. 12 § spellagen).  

 

Om en licenshavare enlig denna lag har fått en anmärkning eller varning enligt 

18 kap. 12 §, får spelmyndigheten besluta att licenshavaren ska betala en 

sanktionsavgift (19 kap. 10 § spellagen). 

 

Sanktionsavgiften enligt 10 § ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst tio 

procent av licenshavarens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret.  

Om överträdelsen skett under licenshavarens första räkenskapsår eller om 

uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfällig, får omsättningen 

uppskattas. Hänsyn ska endast tas till omsättning från licenspliktig verksamhet 

enligt spellagen (19 kap. 13 § spellagen). 

 

När sanktionsavgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig 

överträdelsen är och hur länge den har pågått. Spelinspektionen får helt eller 

delvis avstå från att ta ut avgiften, om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller 

om det annars med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att ta ut 

avgiften (19 kap. 15 § spellagen). 

 

Spelinspektionens bedömning 

Bayton har underlåtit att anmäla förändring i personkretsen inom  

14 dagar 

Spelinspektionen konstaterar att Bayton vid ett tillfälle inte har anmält 

förändringen i personkretsen enligt kravet i spellagen. Vid den tidpunkt när 

Spelinspektionen inledde sin tillsyn (16 juli 2020) hade närmare 15 månader 

förflutit från det att styrelseförändringarna skulle ha anmälts till 

Spelinspektionen.  

 

Vad gäller anmälningsskyldigheten framgår i förarbetena till spellagen att kravet 

på lämplighet lätt skulle kunna kringgås genom att personer byts ut så snart ett 
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spelföretag fått sin licens. Det är därför angeläget att spelmyndigheten får 

vetskap om när förändringar sker vad gäller personer i ägarkretsen, styrelsen 

och ledningen. Det är mot denna bakgrund som ett spelföretag omedelbart och 

senast inom fjorton dagar ska anmäla till spelmyndigheten om förändringar sker 

i denna krets (prop. 2017/18:220 s.110 samt SOU 2017/30 del 1 s.562).  

Bayton ska meddelas en anmärkning  

Spelinspektionen konstaterar att omständigheterna inte är sådana att det finns 

skäl att avstå från ingripande. Av förarbetena till spellagen (prop. 2017/18:220  

s. 201) framgår att ett exempel på när det finns skäl att avstå från ingripande är 

om ett spelföretag i något enstaka fall inte i rätt tid har anmält en ändring i 

kretsen av de som äger verksamheten eller ingår i dess ledning. Att över huvud 

taget inte göra en sådan anmälan kan dock inte anses som en ringa eller 

ursäktlig överträdelse. 

 

I det aktuella fallet har bolaget missat helt att anmäla en förändring av 

styrelseledamot vid ett tillfälle. Bolaget har vidtagit åtgärder för att motsvarande 

händelse inte ska inträffa igen. Vid en samlad bedömning finner 

Spelinspektionen i detta fall att en anmärkning får anses som ett tillräckligt 

ingripande. 

Bayton ska betala 35 000 kronor i sanktionsavgift 

Anmärkningen ska förenas med en sanktionsavgift. Baytons bruttoomsättning 

för år 2020 uppgick, enligt bolagets lämnade uppgifter till Spelinspektionen för 

uttag av tillsynsavgift, till 334 694 551 kronor. Det innebär att sanktionsavgiften 

inte får fastställas till ett högre belopp än 33 469 455 kronor. Spelinspektionen 

har även inhämtat uppgift från Skatteverket om bolagets Gross Gaming 

Revenue (GGR) för år 2020. Baytons GGR uppgick till 14 596 689 kronor.  

 

Vid bedömningen av sanktionsavgiftens storlek beaktar Spelinspektionen 

överträdelsens allvar, hur länge den har pågått samt Baytons omsättning. 

Spelinspektionen konstaterar mot bakgrund av vad som ovan beskrivits att det 

har varit fråga om en mindre allvarlig överträdelse. Mot den bakgrunden 

bestämmer Spelinspektionen sanktionsavgiften till 35 000 kronor. 
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Detta beslut har fattats av Spelinspektionens styrelse Madelaine Tunudd, 

ordförande, Camilla Rosenberg, generaldirektör, Håkan Wall,  

Andreas Prochazka, Fredrik Holmberg och Doris Högne Rydheim. Vid den 

slutliga handläggningen medverkade också avdelningschefen Patrik Gustavsson, 

chefsjuristen Johan Röhr, enhetschefen Christina Engbrink och utredaren  

Lena Hjelm, föredragande. 

 

 

 

 

 

Camilla Rosenberg    

 

Lena Hjelm  
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