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Multi Brand Gaming Limited
1st Floar, Suite 3, Central Business Centre,
Mdina Road
ZBG 9015 Zebbug
Malta

Anmärkning - information om vadhållningen på utfall i
lotterier
Beslut (att meddelas den 27 juni 2019 kl. 08:00)
1. Spelinspektionen meddelar, med stöd av 18 kap. 12 § spellagen
(2018:1138), Multi Brand Gaming Limitied, C6694, en anmärkning.
Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet
Multi Brand Gaming Limited beviljades den 20 december 2018 licens (ärende
18Li7406) för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning på utfall
i lotterier online på webbplatsen www.multilotto.com.
Licensen för vadhållning på utfall i lotterier online meddelades med följande
villkor:
Vadhållning på utfallet i ett svenskt lotteri utan medgivande från den
som tillhandahåller lotteriet får inte erbjudas.
Vadhållning får inte utformas på ett sådant sätt att det framstår som ett
traditionellt lotteri.
Under rubriken "Utformningen av spelen" i licensbeslutet anges följande.
"Vadhållning på utfallet i lotterier får inte heller utformas på sådant sätt att det
framstår som ett traditionellt lotteri (prop. 2017/18:220, s. 124). Det innebär att
en licenshavare inte får framställa det som att deltagandet sker direkt i det
ursprungliga egentliga lotteriet som licenshavaren erbjuder vadhållning på.
Även i denna del finns det skäl att förena licensen med ett villkor."
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Utredningen i ärendet
Vid Spelinspektionens kontroll av Multi Brand Gaming Limiteds webbplats den
11 februari 2019 noterades vissa brister avseende vadhållningens utformning
och erbjudanden om vadhållning på lotteri anordnat av en annan licenshavare.
I en skrivelse till Multi Brand Gaming Limited (den 15 februari 2019) begärde
därför Spelinspektionen att bolaget skulle besvara ett antal frågor avseende
vadhållningens utformning och erbjudande om vadhållning på utfallet i lotteri
utan medgivande från den som anordnar lotteriet. Multi Brand Gaming Limited
skulle även redogöra för vilka åtgärder bolaget vidtagit med anledning av
Spelinspektionens skrivelse.
Multi Brand Gaming Limited uppgav i yttrande den 21 februari 2019 att bolaget
aldrig erbjudit vadhållning på resultatet av något svenskt lotteri på webbplatsen
www.multilotto.com utan endast av misstag haft information om de svenska
lotterierna kvar på webbplatsen. Multi Brand Gaming Limited uppgav även att
bolaget hade förståelse för att den felaktiga informationen kan ha orsakat viss
förvirring och att bolaget med omedelbar verkan tagit bort all information om
de svenska lotterierna från webbplatsen.
Angående vadhållningens utformning uppgav Multi Brand Gaming Limited att
bolaget avsikt var att tillhandahålla vadhållningen på ett sådant sätt att det inte
ska framstå som ett traditionellt lotteri genom att använda orden spela nu. För
att ytterligare förtydliga spelformen för konsumenterna och undvika
missförstånd uppgav Multi Brand Gamning Limited att man lagt till en ny flik på
webbplatsen med titeln "Vad är lotto betting?" där man förklarar skillnaderna
mellan att köpa en biljett i ett traditionellt lotteri och att spela på vadhållning på
resultatet av ett lotteri. Utöver det hade bolaget hade även lagt till en ny sektion
på startsidan för att förklara hur vadhållning på ett lotteri fungerar.
Spelinspektionen gav i en andra skrivelse, den 14 mars 2019, Multi Brand
Gaming Limited tillfälle att yttra sig i ärendet och redogöra för vilka åtgärder
bolaget hade vidtagit med anledning av myndighetens skrivelse. Skrivelsen
innehöll huvudsakligen Spelinspektionens bedömning att det vid uppföljande
kontroll av webbplatsen www.multilotto.com fortfarande fanns brister i
utformningen av informationen om spelet. Enligt Spelinspektionens bedömning
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så kunde det fortfarande uppfattas som att det var deltagande i egentliga
lotterier och inte vadhållning på utfallet i lotterier som Multi Brand Gaming
Limited erbjöd.
Multi Brand Gaming Limited anförde i yttrande den 21 mars 2019 att bolaget
gjort ett flertal korrigeringar av informationen på webbplatsen genom att
uppdatera texten på ett flertal olika knappar, lagt till förtydligande i fotnoten
samt lagt till en kort text under alla lotterier där spelarna väljer nummer. Multi
Brand Gaming Limited uppgav även att om Spelinspektionens bedömning var
att ytterligare förändringar eller förtydligande behövdes så skulle bolaget
åtgärda det omgående.

Tillämpliga bestämmelser
Krav på spelverksamhet
För att tillhandahålla spel enligt spellagen krävs licens, om inte annat följer av
lagen eller annan författning (3 kap. 3 § spellagen).

Vadhållning
Licens får ges för att tillhandahålla vadhållning, med undantag för sådan
vadhållning som anges i 2 § (8 kap. 1 § spellagen).
En licens för vadhållning får inte avse vadhållning på utfallet i ett lotteri utan
medgivande från den som tillhandahåller lotteriet (8 kap. 2 § 1 spellagen).

Tillsyn, ingripanden och sanktioner
Om förutsättningarna för licens enligt 4 kap. 1-3 §§ inte längre är uppfyllda, eller
om en licenshavare i övrigt åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller
enligt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen, ska
spelmyndigheten förelägga licenshavaren att inom en viss tid vidta rättelse eller
besluta om förbud, ändring av villkoren eller anmärkning.
Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, om det är tillräckligt,
varning meddelas.
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Spelmyndigheten får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller
ursäktlig, om licenshavaren vidtar rättelse eller om någon annan myndighet har
vidtagit åtgärder mot licenshavaren och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.
(18 kap. 12 § spellagen).

Spelinspektionens bedömning
Multi Brand Gaming Limiteds licens för att tillhandahålla vadhållning har
utformats i enlighet med vad som gäller enligt 8 kap. 2 § p 1 spellagen. I
förarbetena till bestämmelsen (prop. 2017/18:220 s. 124) anges bl.a. följande.
För att upprätthålla en tydlig gräns mellan traditionellt lotteri och annat spel bör
vadslagning på lotterier som tillhandahålls eller anordnas av en annan
licenshavare, utan den senares medgivande, inte tillåtas. Inget bör emellertid
hindra vadslagning på lotterier där inget annat licensierat spelföretag är
inblandat eller om det finns ett avtal om samarbete. Av samma skäl kan det
utifrån de allmänna kraven som föreslås gälla för spel ifrågasättas om licens bör
ges för vadhållning som utformas på ett sådant sätt att det framstår som ett
traditionellt lotteri, oavsett om medgivande getts från den som tillhandahåller
lotteriet eller om det avser andra än licensierade spelföretags lotterier.
I författningskommentaren till 8 kap. 2 § anges att det av punkt 1 följer att det
inte är tillåtet med s.k. skuggspel, dvs. vadhållning på utfallet i lotterier som
tillhandahålls av en licenshavare utan medgivande, inom ramen för en
vadhållningslicens. Detta hindrar inte vadslagning på lotterier där inget annat
licensierat spelföretag är inblandat eller där det föreligger ett avtal om
samarbete (prop. 2017/18:220 s. 310).
Multi Brand Gaming Limited har beviljats licens för att tillhandahålla vadhållning
på utfallet i lotterier online med villkoret att vadhållningen inte får utformas på
ett sådant sätt att det framstår som ett traditionellt lotteri. Spelinspektionens
bedömning är att bolaget genom vadhållningens utformning har brustit i fråga
om att tillhandahålla tydlig information vid varje lotteri för att klargöra att det är
vadhållning på, och inte deltagande i, det ursprungliga lotteriet som bolaget
erbjuder. Det har enbart funnits en text med uppmaningen att spela nu.
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Multi Brand Gaming Limited har även haft information på webbplatsen
www.multilotto.com om lotterier som en annan licenshavare har licens för att
tillhandahålla. Det har därmed framstått som att bolaget har erbjudit
vadhållning på dessa lotterier utan medgivande från den som har licens för att
tillhandahålla detta.
Spelinspektionen bedömer mot bakgrund av ovanstående att Multi Brand
Gaming Limited har erbjudit spel i strid med bolagets licensbeslut.

Val av ingripande
De grundläggande kraven på spelverksamhet innebär att spel om pengar ska
tillhandahållas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Spel ska vara
lämpligt från allmän synpunkt och ett starkt konsumentskydd ska säkerställas.
Vilken typ av spel som erbjuds ska vara tydligt för konsumenten. Det är även
reglerat i detalj vilka spel som är tillåtna på den konkurrensutsatta
spelmarknaden, vilket även återspeglas i licensbesluten (prop. 2017/18:220, s. 90
och 108). Att erbjuda spel som inte omfattas av licens eller på ett sätt som inte
är förenligt med spellagen och licensen är mot denna bakgrund typiskt sett
allvarliga överträdelser. När ett licensvillkor är utformat som i nu aktuellt fall,
d.v.s. som en begränsning av vad licenshavaren får erbjuda kan en överträdelse
anses föreligga redan då erbjudanden om otillåten vadhållning lämnas, även om
vadhållningen inte har tillhandahållits i praktiken.
I det aktuella ärendet ska beaktas att överträdelsens omfattning, avseende
vadhållning på lotterier utan samtycke, är begränsad till att Multi Brand Gaming
Limited har haft erbjudanden, genom information om lotterierna på
webbplatsen. Det har dock, enligt vad som framkommit av utredningen i
ärendet, aldrig varit möjligt för spelare i Sverige att spela på dessa lotterier.
Överträdelsen har i denna del därmed inte drabbat enskilda konsumenter eller
konkurrenter. Multi Brand Gaming Limited tog också bort den felaktiga
informationen så snart bolaget fick del av Spelinspektionens skrivelse. Vad gäller
bristerna i fråga om att tillhandahålla tydlig information vid varje lotteri för att
klargöra att det är vadhållning på, och inte deltagande i, det ursprungliga
lotteriet som bolaget erbjuder, kan bristerna i viss mån ha påverkat enskilda
konsumenter under en begränsad tid. Multi Brand Gaming Limited har dock
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vidtagit rättelse och det finns inget ytterligare att åtgärda. Spelinspektionen
bedömer mot denna bakgrund att överträdelserna sammantaget är mindre
allvarliga.
Vid mindre allvarliga överträdelser där det inte finns något att åtgärda kan en
anmärkning anses som ett tillräckligt ingripande (prop. 2017/18:220 s. 201 och
340). Vid denna bedömning tar Spelinspektionen särskild hänsyn till att
Multi Brand Gaming Limited vidtagit rättelse och att det inte finns någon
anledning att anta att bolaget åter kommer att bryta mot de aktuella
bestämmelserna framöver. Spelinspektionen gör därför bedömningen att det är
en tillräckligt ingripande åtgärd att meddela Multi Brand Gaming Limited en
anmärkning.
Beslut i detta ärende har fattats av Spelinspektionens styrelse Per Håkansson,
ordförande, Camilla Rosenberg, generaldirektör, Håkan Wall, Madelaine Tunudd
och Andreas Prochazka efter föredragning av handläggaren Linnea Elovsson i
chefs·uristen Hanna Abrahamsson samt chefen för
son.
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