
 

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 2022-03-24 
Diarienummer 22Si357 
 

1(3) 

MOA Gaming Sweden Ltd 
Level 3 Spinola Park 
SPK1 000 St Julian´s 
M
 

alta 

 

Varning – inte påbörjat spelverksamhet 

Beslut 

Spelinspektionen meddelar MOA Gaming Sweden Ltd, C87778, svenskt 
organisationsnummer 502081-6582, en varning. 
 
Hur man överklagar, se bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

MOA Gaming Sweden Ltd beviljades den 17 december 2020 förnyelse av sin 
licens för vadhållning. Licensen gäller från den 1 januari 2021 till och med den 
31 december 2025. 
 
Spelinspektionen begärde, i ärende 22Si176, in MOA Gaming Sweden Ltds 
omsättningssiffror för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 i syfte att 
fastställa bolagets årliga tillsynsavgift. MOA Gaming Sweden Ltd uppgav att 
bolaget inte hade någon omsättning under 2021 gällande licensen för 
vadhållning. Mot den bakgrunden inledde Spelinspektionen tillsyn mot MOA 
Gaming Sweden Ltd i syfte att utreda om bolaget hade bedrivit någon 
spelverksamhet med stöd av sin vadhållningslicens.  
 
MOA Gaming Sweden Ltd har i yttrande uppgett att bolaget inte har bedrivit 
någon spelverksamhet med stöd av licensen för vadhållning under perioden  
1 januari 2021 – 31 januari 2021. Vidare har MOA Gaming Sweden Ltd uppgett 
att det har berott på förseningar hos leverantören av vadhållningsprodukten. 
Förseningarna har dels berott på en omstrukturering hos leverantören och dels 
på resursbrist hos både leverantören och MOA Gaming Sweden Ltd på grund av 
Covid-19. MOA Gaming Sweden Ltd har uppgett att man avser att påbörja 
verksamhet i enlighet med licensen för vadhållning senast den 31 maj 2022.  
 
MOA Gaming Sweden Ltd har anfört att det skulle vara oproportionerligt att 
återkalla bolagets licens på grund av omständigheter som ligger utanför MOA 
Gaming Sweden Ltds kontroll. MOA Gaming Sweden Ltd har även framhållit att 
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det vore motiverat att ge bolaget ytterligare tid att slutföra det arbete som har 
påbörjats för att starta vadhållningsverksamheten.  

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 18 kap. 14 § 1 st. 2 spellagen (2018:1138) ska spelmyndigheten återkalla 
en licens om licenshavaren inte inom ett år från det att licensen beviljades har 
börjat driva sådan spelverksamhet som licensen avser. Om det är tillräckligt får 
istället en varning meddelas (18 kap. 14 § 2 st.) spellagen. 

Spelinspektionens bedömning 

Det är i ärendet ostridigt att MOA Gaming Sweden Ltd inte har bedrivit någon 
spelverksamhet som licensen för vadhållning avser under perioden 1 januari 
2021 – 31 december 2021. Det föreligger därmed förutsättningar att återkalla 
MOA Gaming Sweden Ltds vadhållningslicens då bolaget inte inom ett år från 
det att licensen beviljades påbörjat sådan spelverksamhet som licensen avser. 
 
Av förarbetena framgår att varning kan vara en tillräcklig åtgärd om det i ett 
enskilt fall framstår som oproportionerligt att återkalla en licens eller om det är 
motiverat att ge licenshavaren ytterligare en chans att komma igång med 
spelverksamheten. Varning är avsedd att meddelas om det i ett enskilt fall 
framstår som oproportionerligt att återkalla licensen (punkt 1) eller som 
motiverat att ge licenshavaren ytterligare en chans att börja bedriva 
spelverksamheten (punkt 2 och 3). (prop. 2017/18:220, s. 203 och 341) 
 
MOA Gaming Sweden Ltd har uppgett att bolaget senast den 31 maj 2022 
kommer att ha påbörjat sådan spelverksamhet som vadhållningslicensen avser. 
Spelinspektionen ifrågasätter inte den uppgiften och anser det vara inom en 
rimlig närtid. I förevarande fall anser Spelinspektionen att det är motiverat att ge 
MOA Gaming Sweden Ltd ytterligare en chans att påbörja spelverksamheten 
och att en varning därmed är ett tillräckligt ingripande.  
 
 
 
 
 



 

Spelinspektionen  

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

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

3(3) 
Datum 2022-03-24 
Diarienummer 22Si357 
 

 
 
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 
Herman Lindholm, föredragande.  
 
 
 
 
Camilla Rosenberg  
 
       Herman Lindholm 
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