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SAKEN 
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(2018:1138) 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och beslutar att AG  Com-

munications  Ltd:s licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel ska 

gälla till och med den 31 december 2021. 

BAKGRUND OCH YRKANDEN 

Spelinspektionen beslutade den 20 och den 21 december 2018 att bevilja 

AG  Communications  Ltd (bolaget) licens för att tillhandahålla kommersiellt 

onlinespel för tiden den 1 januari-31 december 2019. Skälen för besluten 

framgår av bilagorna 1 och 2. 

Bolaget överklagar Spelinspektionens beslut och yrkar att licensen ska ges 

för fem år istället för nu beviljade ett år. 

Spelinspektionen anser att överklagandet ska avslås. 

Dok.Id 376441 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 406 Brigadgatan 3 013-25 11 00 måndag—fredag 
581 04 Linköping E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 08:00-16:00 

www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se 
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VAD PARTERNA HUVUDSAKLIGEN HAR ANFÖRT 

Bolaget 

Bolaget ingår i en koncern där  Aspire  Global  PLC  (moderbolaget) är moder-

bolag. Moderbolaget har utfärdat en kapitalgaranti, av vilket framgår att mo-

derbolagets omfattande kapitalstyrka står till bolagets förfogande. Med hän-

visning till denna kapitalgaranti saknas skäl att anta att bolaget riskerar att 

hamna i en situation där bolagets förmåga att upprätthålla och verka för en 

sund fmansiell struktur i spelverksamheten skulle kunna ifrågasättas. Det 

framgår varken av lag eller förarbeten att det förhållandet att ett bolag förli-

tar sig på koncernens resurser ska utgöra skäl för att begränsa licenspe-

rioden. Eventuell osäkerhet kring bolagets finansiella ställning får alltså an-

ses läkt genom att koncernens samlade resurser faktiskt står till bolagets för-

fogande. Det föreligger alltså inte något orsakssamband mellan bolagets ne-

gativa egna kapital och eventuella risker för spelverksamheten. 

Spelinspektionen har inte varit konsekvent i sin licensgivning. Konkurrenter 

och statliga aktörer har beviljats femåriga licenser, trots regelöverträdelser 

eller brister såvitt avser deras ekonomiska historik. Vidare har nystartade 

bolag som åberopar kapitalgarantidokument beviljats licens om fem år. 

Spelinspektionens beslut framstår därför som en oproportionerlig och god-

tycklig bestraffning, och strider mot EU-rätten. 

Målsättningarna med licenssystemet hade kunnat förverkligas genom långt 

mindre ingripande åtgärder inom ramen för Spelinspektionens tillsynsverk-

samhet. Det rimliga sättet att hantera dessa påstådda risker hade varit genom 

tillsynsverksamhet. 

Bolagets kapitalstruktur anses vara godtagbar enligt bolagsrätten på Malta, 

där bolaget är registrerat. Bolaget har ansetts vara en s.k. going  concern, 
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med beaktande av moderbolagets resurser som står till bolagets förfogande. 

Att kräva att bolaget ska inrätta sin verksamhet efter svensk bolagsrätt stri-

der mot diskrimineringsförbudet och mot principen om ömsesidigt erkän-

nande inom EU. 

Spelinspektionen förklarar inte i sitt beslut hur den resonerat kring frågan 

om licensperioden i förhållande till koncernens samlade kapitalstyrka och 

synes inte ha beaktat moderbolagets tillgångar eller kapitalgarantidokumen-

tet. Spelinspektionens kan inte anses ha uppfyllt sin utredningsskyldighet 

och den s.k. omsorgsprincipen. 

Spelinspektionen har inte närmare konkretiserat vad som menas med att bo-

lagets negativa egna kapital och minusresultat kan få stora konsekvenser. 

Spelinspektionen 

Att driva ett bolag som har ett negativt eget kapital är inte olagligt i Sverige. 

Det innebär dock inte att det är lämpligt och kan 5 stora konsekvenser. Ef-

tersom bolaget har redovisat minusresultat och haft ett negativt eget kapital 

under åren 2014-2017  firms  det skäl att ifrågasätta om bolaget har den kapi-

talstyrka som krävs och förmåga att upprätthålla en sund finansiell struktur i 

verksamheten. Spelinspektionen ifrågasätter inte moderbolagets kapital-

styrka eller finanser. Bolagets brister kan dock inte anses helt läkt genom en 

kapitalgaranti från moderbolaget. En kapitalgaranti är inte en egentlig till-

skottsform. Beaktandet av koncernens resurser har haft betydelse för Spelin-

spektionens bedömning på så sätt att bolaget troligen inte alls hade beviljats 

licens utan kapitalgarantin från moderbolaget. 

Spelinspektionens beslutspraxis är inte inkonsekvent och beslutet strider 

inte mot proportionalitetsprincipen. Bolag som har haft ett negativt eget ka-

pital har fått licens för en begränsad tid. Nystartade bolag har inte negativt 
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eget kapital. Även om det i något fall skulle anses att Spelinspektionen 

borde ha gett ett annat bolag kortare licenstid än fem år utgör det inte skäl 

att ändra nu aktuellt bolags licenstid. 

Det är en skillnad på att begränsa licenstiden och att vidta åtgärder inom ra-

men för Spelinspektionens tillsyn. När licenstiden löper ut och bolaget ansö-

ker om en ny licens görs en ny prövning av hela verksamheten. En begrän-

sad licenstid möjliggör för Spelinspektionen att genomföra en sådan om-

prövning och har bedömts som rimligt och väl avvägt. 

Det förhållandet att bolaget har sitt säte i ett annat land och därför inte träf-

fas direkt av de svenska reglerna innebär inte att reglerna saknar betydelse 

vid bedömningen av lämpligheten att bedriva spelverksamhet i Sverige. EU-

rättens etableringsfrihet och den fria rörligheten för tjänster innebär inte att 

Spelinspektionen måste tillämpa en annan medlemsstats lagstiftning bara för 

att en licenssökande har sitt säte i det landet. Principen om ömsesidigt er-

kännande innebär att myndigheter lojalt ska pröva om utländska kvalifikat-

ioner och meriter anses uppfylla relevanta krav i inhemsk lagstiftning. Spel 

om pengar är därtill inte harmoniserat i EU. 

Av Spelinspektionens beslut framgår att moderbolagets årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2017 samt kapitalgarantidokument har beaktats. 

Ärendet har blivit utrett i den omfattning som det kräver. De omständigheter 

som har varit avgörande for Spelinspektionens ställningstagande framgår av 

beslutet. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Av 4 kap. 1 § spellagen framgår att licens endast far ges till den som 
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1.bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att 

driva verksamheten, 

2.kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra EV-

fattningar som reglerar verksamheten, och 

3.i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten. 

Enligt 4 kap. 8 § spellagen ska en licens avse en viss tid och får, om inte an-

nat anges i denna lag, ges för högst fem år. 

I förarbetena till spellagen  (prop.  2017/18:220 s. 108) anges bl.a. följande. 

Alla licenser som spelmyndigheten meddelar bör avse en viss tid. Efter li-

censtidens slut bör det vara möjligt att få en ny licens, under förutsättning 

att de krav som ställs enligt regleringen uppfylls. På det sättet sker en regel-

bunden omprövning av verksamheten. Licenstidens längd bör vara en fråga 

för spelmyndigheten att bestämma, men den bör i normalfallet kunna vara 

fem år. Med hänsyn till behovet av en effektiv tillståndsgivning och tillsyn 

bör fem är också vara den längsta tid som en licens kan avse. 

Vidare framgår att vid bedömningen av sökandens ekonomiska förhållanden 

ska bl.a. sökandens kapitalstyrka beaktas. Det är en förutsättning att det 

firms  en kapitalbas för att spelverksamheten ska kunna bedrivas. Utgångs-

punkten vid prövningen ska vara att sökanden kan upprätthålla och verka för 

en sund finansiell struktur i spelverksamheten. Vid prövningen måste sär-

skild hänsyn tas till vilken typ av verksamhet som ska bedrivas. När det gäl-

ler spelföretag som ingår i en koncern ska spelmyndigheten vid licensgiv-

ningen fa beakta koncernens samlade kunskap, erfarenhet, organisation, ka-

pitalstyrka och förmåga i övrigt att driva verksamheten i enlighet med kra-

ven i spellagen och andra författningar som reglerar verksamheten. Detta 

gäller självklart bara under förutsättning att koncernens resurser är relevanta 

för sökandens verksamhet och rent faktiskt står till sökandens förfogande. 

(a.  prop.  s. 102, 298). 
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Spelinspektionens utredningsskyldighet m.m. 

Bolaget har anfört bl.a. att Spelinspektionen brustit i bl.a. sin utrednings-

 

skyldighet och — som det får förstås — i sin skyldighet att motivera sitt be-

slut. 

Av 23 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att en myndighet ska se till 

att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. 

Av utredningen i målet framgår att bolaget i förfarandet hos Spelinspekt-

ionen har getts tillfälle att komplettera sin utredning. Det har inte framkom-

mit uppgifter som talar för att Spelinspektionen underlåtit att inhämta sak-

uppgifter som har medfört att ansökan varit ofullständig, eller att Spelin-

spektionen på någon annan grund har brutit mot sin utredningsskyldighet. 

Enligt 32 § förvaltningslagen ska ett beslut som kan antas påverka någons 

situation på ett inte obetydligt sätt innehålla en klargörande motivering, om 

det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgif-

ter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som 

har varit avgörande för myndighetens ställningstagande 

I det överklagade beslutet redogör Spelinspektionen för de överväganden 

och omständigheter som legat till grund för begränsningen av licenstiden. 

Förvaltningsrätten anser därmed att Spelinspektionen inte kan anses ha brus-

tit i sin motiveringsskyldighet. 

Vad bolaget har anfört i dessa delar innebär alltså inte skäl att ändra eller 

upphäva Spelinspektionens beslut. 
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Förvaltningsrättens bedömning 

Bolaget har gjort gällande bl.a. att ett antal andra licenshavare har beviljats 

licenser utan begränsningar av licenstiden, trots att de har gjort sig skyldiga 

till överträdelser mot spellagstiftning i utlandet eller i Sverige, eller har lik-

nande organisationsstruktur som bolaget. Förvaltningsrätten konstaterar att 

prövningen i målet inte har att utgå från eventuella bedömningar Spelin-

spektionen har gjort i andra ärenden, för det fall dessa ärenden enligt vad 

parterna visar inte är av direkt principiell relevans för bedömningen i detta 

mål. 

De av bolaget angivna exemplen på andra licenshavares regelöverträdelser 

avser en till sin karaktär annan grund för begräsning av licenstiden än i nu-

varande mål och är därmed inte i sig relevanta för bedömningen i detta mål. 

I målet är ostridigt att Spelinspektionen har bedömt andra licensansökningar 

där sökandena har haft ett negativt eget kapital på liknande sätt som i nu fö-

revarande fall. Det att det inte finns några hinder mot att driva företag på 

Malta med negativt eget kapital innebär enligt förvaltningsrätten inte att 

Spelinspektionens bedömning i detta mål kan anses strida mot de EU-

rättsliga principerna om bl.a. etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster, 

eller anses vara diskriminerande. Vad bolaget har anfört i denna del medför 

alltså inte skäl att ändra Spelinspektionens beslut. 

Frågan i målet blir därmed om omständigheterna är sådana att Spelinspekt-

ionen har haft fog för att begränsa tiden för den till bolaget givna licensen. 

Licens ska normalt beviljas för fem år. Som framgår av de ovan anförda för-

arbetsuttalandena rar dock huvudregeln anses villkorad av bl.a. behovet av 

en effektiv tillsyn. Spellagen innehåller ett antal bestämmelser som medger 
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att Spelinspektionen utövar tillsyn, och meddelar villkor och sanktioner un-

der licenstiden. Vilken vikt behovet av en effektiv tillsyn ska tillmätas i 

fråga om den tid för vilken en licens beviljas, i förhållande till de tillsynsåt-

gärder som kan vidtas under licenstiden är inte helt klart. Förarbetena till 

spellagen ger inte någon närmare vägledning i frågan. 

Vid prövningen av en licensansökan ska fastställas att sökanden kan antas 

uppfylla de författningskrav som ställs på spelverksamhet. För det fall att ett 

sökandebolag kan antas uppfylla dessa krav, samtidigt som risker i sökan-

dens verksamhet kan identifieras avseende kravuppfyllning redan i samband 

med tillståndsförfarandet, bör detta enligt förvaltningsrättens mening från 

tillsynssynpunkt kunna ligga till grund för en begränsning av licenstiden. 

Detta medför en möjlighet för tillsynsmyndigheten att göra en ny helhetsbe-

dömning av sökandens verksamhet vid tiden för en ansökan om förnyad li-

cens, i förhållande till de identifierade riskerna, utöver den löpande tillsy-

nen. En begränsning av licenstiden är alltså inte att betrakta som en opro-

portionerligt ingripande åtgärd i förhållande till den löpande tillsyn som ska 

utföras och de möjligheter att meddela sanktioner som finns, under förutsätt-

ning att begränsningen kan anses gynna behovet av en effektiv tillsyn. 

I målet är ostridigt att bolaget har redovisat minusresultat och haft ett nega-

tivt eget kapital under perioden 2014-2017, vilket är den omständighet som 

legat till grund för Spelinspektionens beslut att begränsa licenstiden. Vidare 

är det ostridigt att det på Malta — där bolaget har sitt säte — inte i sig är grund 

för tvångslikvidation eller medför krav på att vissa åtgärder ska vidtas när 

ett bolag har ett negativt eget kapital. Förvaltningsrätten anser dock att den 

omständigheten att ett bolag har ett negativt eget kapital ändå i sig talar för 

att det finns skäl att tvivla på bolagets förmåga att upprätthålla en sund fi-

nansiell ställning, även om det inte medför att några konkreta åtgärder behö-
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ver vidtas enligt reglerna där bolaget har sitt säte. Betraktat för sig anser för-

valtningsrätten att det på denna grund i sig finns skäl att ifrågasätta bolagets 

lämplighet utifrån dess ekonomiska förhållanden. 

Som framgår av förarbetena far dock Spelinspektionen beakta bl.a. en kon-

cerns samlade kapitalstyrka vid licensgivning till ett företag som ingår i 

koncernen, under förutsättning att koncernens resurser faktiskt står till sö-

kandens förfogande. 

Av handlingarna i målet framgår att bolagets moderbolag har utfäst att stötta 

bolaget ekonomiskt, och har utfärdat en kapitalgaranti, enligt vilken moder-

bolaget förbinder sig att som för egen skuld betala bolagets utestående skul-

der och övriga ekonomiska skyldigheter som kan komma att uppstå mot 

bl.a. spelare eller i övrigt i bolagets verksamhet med anledning av den licens 

som har utfärdats. Spelinspektionen har inte ifrågasatt detta. 

Förvaltningsrätten konstaterar att bolaget flera år har redovisat negativa re-

sultat. I revisionsberättelserna för 2016 och 2017 uppger bolagets oberoende 

revisorer att det på grund av bolagets negativa resultat förelåg en beaktans-

värd osäkerhet i fråga om bolagets möjligheter att fortsätta bedriva verksam-

het. 

Bolaget har trots dessa negativa resultat kunnat fortsätta bedriva sin verk-

samhet, med finansiellt stöd från sitt moderbolag. Det har inte framkommit 

något som talar för att moderbolaget eller koncernen skulle brista i kapital-

styrka eller ha en osund finansiell ställning. Vidare har det inte framkommit 

något som talar för att det föreligger risker avseende koncernens finansiella 

stabilitet över tid. Med hänsyn till den av moderbolaget utfärdade kapital-

garantin får koncernens tillgångar anses stå till bolagets förfogande. 
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Även om det alltså finns skäl att ifrågasätta bolagets lämplighet i fråga om 

dess finansiella struktur i sig anser dock förvaltningsrätten — med beaktande 

av koncernens samlade tillgångar — att bolagets ekonomiska ställning inte 

framstår som så svag att det motiverar en begränsning av licenstiden till ett 

år. 

Med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning i förhållande till kapital-

garantin från moderbolaget, och de möjligheter det medför för bolaget att 

bedriva sin verksamhet på ett lämpligt sätt över tid sammantaget med vikten 

av en effektiv tillsyn finner förvaltningsrätten att en begränsning av licensti-

den till tre år framstår som tillräcklig och proportionerlig. Överklagandet 

ska alltså bifallas delvis så att licensen för att tillhandahålla kommersiellt 

onlinespel ska gälla till och med den 31 december 2021. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Information om hur man överklagar fmns i bilaga 3 (FR-03). 

Magnu ickström 

Rådman 

I avgörandet har även nämndemännen Jan-Olov Karlsson, Bengt Lennham-

mar och Hans Ljungkvist deltagit. Föredragande har varit Jonas Nilsson. 
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AG Communications Ltd 
135, High street 
1549 Slierna SLM 
Malta 

Licens för att tillhandahålla kommersiellt 
onlinespel 

Lotteriinspektionens beslut 

1. AG  Communications Limited,  C48328, beviljas licens för att 
tillhandahålla Icommersiellt onlinespel på webbplatsema 
www.bramba.conn och www.hopa.com. Licensen omfattar 
onlinebingo, datorsitnulerat automatspel och följande kasinospel 

roulett, 
- baccarat, 
- punto ban.co, 
- blackjack, 
- poker och 
- tärningsspel. 

2. AG  Communications Limited  beviljas licens för tilläggsspel i form av 
vinstpottspel till spelen enligt punkten 1. 

3. Licensen 011er från och med den 1 januari 2019 till och med 31 
december 2019. 

4. Lotteänspektionen medger undantag ftån kravet på att AG 
Communications  Lirnitecls spelsystem ska vara placerat i Sverige med 
villkoret att 

- AG  Communications Limited  ska ge Spelinspektionen 
möjlighet att genomföra tillfredsställande kontroller av 
spelsystemet med hjälp av fjärrätkomst. 

5. Lottedinspektionen godkänner ad AG  Communications Limited 
samarbetar internationellt enligt 11 kap. 1 § spellagen (2018:1138) med 

1(7) 

Box 122 
Finningsvägen 54 B 
645 23 Strängnäs 

Telefon: 0162-650100 registratormiottermspektionen.se Org. nr: 202100-3310 
Fax:  0152-650 180 www,lotteriinspektionen.se 
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AG Software  Limited,  C41837 och  Aspire  Global International 
Limited,  C42296, I enlighet med vad som anges i bolagets ansökan. 

Lotterlinspektionen förbehåller sig rätten att återkalla godkännaridet 
om det vid ett senare tillfälle framkommer att kraven för ett 
internationellt samsrbete enligt 1.1 kap. 1 § spellagen och 9 kap. 1 5 
spelförordningen inte är uppfyllda. 

Upplysningar 

Det framgår av 18 kap. spellagen att spelmyndigheten under vissa 
förutsättningarkan återkalla licensen. 

Det framgår av övergängsbestämmelSerna liii spellagen att licensen ska 
återkällas mil AG  Communications Limited  inte senastden 1 juli 2019 har 
gett in ett intyg sornvisar att bedörnningsförfarandet enligt vad som följer 
av 16 kap. 3 § spellagen är avslutat. 

För att uppfylla kravet i 12 kap. 4 § tredje stycket spellagen ska AG 
Communications  Ltd ansluta sig till Spelinspektionens 
självavstängningssystem Spelpaus innan spel erbjuds med stöd av licensen. 
Närmare anvisningar angående denna anslutning finns i bifogad skrivelse, 

Beskrivning av ärendet 

AG  Communications Limited  (bolaget) har ansökt om licens för att 
tillhandahålla kommersiellt ordinespel och vadhållning enligt 7 och 8, kap. 
spellagen (2018:1138). AnSökati orri licens för vadhållning behandlas i ett 
separat beslut. Ansökan om att tillhandahålla kommersiellt onlinespel avser 
ordinebingo, datorsitnulerat automatspel samt kasinospelen roulett, 
baccarat, punto banco,  blackjack,  poker och tämingsspel. 
Ansökan avser även tilläggsspel till de nämnda spelen, Spel ska enligt 
ansökan erbjudas på följande webbplatser www:karamba.com och 
www.hopa.com. 

Bolaget har också ansökt om godkännande att få samarbeta internationellt 
enligt 11. kap. 1 § spellagen med AG Software  Limited,  C41837 och  Aspire 
Global International  Limited,  C42296. Av ansökan fiaragår det att 
samarbetet ska avse gemensamt jackpotspel. Bolaget har intygat att AG 
Software  Limited  och  Aspire  Global International  Limited  uppfyller de 
tekniska krav som hat fastställts enligt 16 kap. spellagen dier motsvarande 
krav och kraven i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och 

2(7) 

Box 199 Telefon:  0152-650 100 regIstratortelotteriinspektionen.se Ong,  nr:  202100-3310 
Hnningevagen 548 Fax: 0152-650 1813 www.lotteriinspektionen.se 
645 23 Strängnås 
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finansiering  äv  terrorism eller. likvärdiga krav-som garanterar motsvarande 
skydd. 

Till stöd för sin ansökan hat bolaget gett in de handlingar som följer av 
Lotteriinspektionens Föreskrifter (LIFS 2018:1) om ansökan öm licens. 

Bolaget har även begärt att Lotteriinspektionen ska medge undantag fan 
kravet på att spelsystemet ska yard placerat i Sverige. Till stöd för detta hat 
bolaget anfört  ate  Spelinspektionen har möjlighet att genomfora 
tillfredsställande kontroll av spelsysterriet via fiättätkonist från Sverige. 

Aktuella bestämmelser 

Vid prövningen av ansökan har Lottedinspektionen tillämpat de 
bestämmelser  Soria  framgår av bilaga 1. 

Lottetiinspektionens bedömning 

Sökandens lämplighet 
När det gäller kraven på lämplighet enligt 4 kap. 1 - 3 §§ spellagen gör 
Lotteriinspektionen följande bedömning. 

Föreligger det något direkt hinder mot licens? 
Av bolagets ansökan framgår riet att bolaget inte är £&stt.i konkurs. 
Detsamma gäller bolagets ägare och de personer i bolagets och ägarnas 
styrelse och ledning som omfattas av lärnplighetsprövninge,n enligt 4 kap. 
3 § spellagen. 

De handlingar som hat: getts in får anses visa att bolaget inte tidigare 
väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter Inäringsverksarnhet. 
Detsamma gäller bolagets ägare och de personer i bolagets och ägarnas 
styrelse och ledning som omfattas av lämplighetsprövningen enligt 4-kap. 
3 5 spellagen. 

Bolaget har gett in handlingar som visar att de personer som Sitter i 
styrelsen och ledningen i såväl sökanden sona ägare inte är under 18 är, inte 
har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, inte i väsentlig utsträckning 
har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldiga till 
allvarlig brottslighet 
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Enligt LottenMspektionens bedömning finns inte hinder mot att bevilja 
licens enligt 4 kap. 2 5 spellagen. 

Bolagets kunskap,  ifarenhet och organisation 
Av bolagets ansökan framgår det att bolaget tidigare har bedrivit 
spelverksarnhet under ett flettal år, Dokumentation som visar bolagets 
kapacitet, erfarenhet, kompetens och kunskap att bedriva spelverksamhet 
hat bifogats ansökan. 

LotteriMspektionen bedömer att bolaget hat den kunskap, erfarenhet och 
organisation somktävs för att dtiva vatksarnheten i enlighet med vad som 
anges 4 kap. 1 5 1 spellagen. 

Kan bolaget antas komma att bedriva verksamheten i enlighet 
med lagar och regler? 
Av bolagets ansökan ftaingåt det att bolaget har betalat sina skatter och 
inte har några skulder registrerade hos Maltas motsvarighet dli 
Ktonofogdernyndigheten. Bolaget har uppgett att det finns ett utlåtande 
från  Advertising  Standards  Authority  i Storbritannien. Lotterlinspektionen 
har tagit del av detta och gör bedömningen att det inte påverkat bolagets 
lämplighet. Bolagets personal har enligt uppgifter från bolaget goda 
kunskaper om gällande regler för verksamheten. Dokumentation som 
bifogats ansökan visar, att man inom koncernen har f-unktioner för att 
säkerställa regelefterlevnad. Moderbolaget är a-yen noterat på  Nasdaq First 
Notth, 

De handlingar som bolaget har gett in har getts in avseende bolagets  agate, 
styrelse och ledning ger också stöd för bedömningen att verksamheten kan 
antas komma att bedrivas i enlighet med lagar och tegler. 

Det framgår också av ansökan att bolaget har tillstånd att bedriva 
spelverksamhet i Danmark, Italien, Malta odi Storbritannien, 

Lotteriinspektionen bedömer .att bolaget hat visat att det kan antas komma 
att  tidy-a verksamheten i enlighet med lagar och andra förfanningar som 
reglerar verksamheten i enlighet med vad som följer av 4 kap, 1 5  2 
spellagen. 

4(7) 

Box 199 Telefon: 0152-650 100 regIstratargotteriinspektionen.se 
Finningevägen 54 B Fax:  0152-650 180 www.letteriinspektionen.se 
645 23 Strängnäs 

org. nr: 202100-3310 

  



=TER IN S PEKTI N EN 
2018-12-20 Diarienummer: 18Li7458 

Lämplighet i övrigt 
Vid bedömningen av bolagets lämplighet i övrigt ska bolagets kapitalstyrka 
och förmåga att upprätthålla en sund finansiell struktur iverksamheten 
under licenstiden beaktas  (prop,  2017/18:220 s. 102). 

Bolaget har bedrivit verksamhet sedan 2009 och har lämnat in 
årsredovisningar och revisionsberättelser för åren 2014-2017, 
årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget för år 2017, 
prognoser för åren 2018-2023 samt en finansiedngsplan Det framgår av 
handlingarna att bolaget har haft ett minusresultat under de senaste åren 
ren och att bolaget hat ett negativt eget kapital. Detta  gar  att bolagets 
kapitalstyrka och förmåga att upprätthålla en sund finansiell struktur i 
verksamheten under licens tiden kan ifrågasättas. Bolaget har, dock gett in 
ett kapitalgarantidokument från moderbolaget och visat att moderbolagets 
resurser står till bolagets förfogande. Bolaget har ocksi uppgett att 
spelarnas pengar är skyddade. Då bolaget alltså har visat att koncernens 
resurser står till bolagets förfogande tar Lotterikispektionen hänsyn till de 
samlade tillgångarna inom koncernen  (prop.  2017/18:220 s. 102). 
Lottedinspektionen bedömer att bolagets bristande kapitalstyrka och 
förmåga att upprätthålla en. sund finansiell struktur i verksamheten, 
därmed inte innebär dt hinder mot att bevilja licens. Bristerna är dock 
sådana att de bör påverka licenstiden, se vidare under Licenstiden. 

Det har inte i övrigt framkommit något i bolagets ansökan som utgör skäl 
för Lotterlinspektionen att anta att bolaget inte skulle vara lämpligt att• 
bedriva den sökta verksamheten, 

Sammanfaitning 
Lotteriinspektionen bedömer att bolaget uppfyller de krav på lämplighet 
som följer av 4 kap. 1 - 3 §§ spellagen. 

Tekniska  hay  för verksamheten 

.Ackreditering 
Det framgår av bolagets ansökan att de tekniska krav som följer av 16 kap. 
3 § spellagen inte är uppfyllda, men att bedömningsförfarandet har 
påbörjats. Bolaget har ocksä =fart att krav som motsvarar de son,. följer 
av 16 kap. 3 § spellagen är uppfyllda. Lotteriinspektionen ifrågasätter inte 
vad bolaget har anfört i den delen. Övergångsbestämmelsen till spellagen 
(p. 4) är därmed tillämplig och licens kan meddelas. 
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Lottedinspektionen påminner om att bolaget senast den 1 juli 2019 måste 
•ge in ett intyg som visar att bedömningsförfarandet är avslutat och haven 
uppfyllda. Om bolaget inte gör det ska licensen återkallas. 

Spelystemetrplacering 
Bolagets spelsystem kommer att vara placerat i Malta. Bolaget vill därför 
ha undantag från ktavet på att spelsystemet ska vara placerat i Sverige 
enligt 16 kap. 2 § spellagen. Till stöd för detta har bolaget anfört att 
Spelinspektionen har möjlighet att genomföra tillfredsställande kontroll av 
spelsyster-net  via fiärråtkornst från Sverige. Undantag ska därföt beviljas. 
En förutsättning för att undantaget ska fortsätta att gälla it dock att detta 
inte försämrar Spelinspektionens möjligheter att övervaka att licenshavaren 
följet de regler som gäller för verksamheten, 

Utformningen av. spelen 
Licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel får avse onlinebingo, 
datorsimulerat automatspel och kasinospelen roulett, baccarat, punto 
banco,  blackjack,  poker och tärningsspel samt  afloat  lotted online om 
lotteriet tillhandahålls som ett tilläggsspel (7 kap. 1 5 spellagen, 5 kap. 2 § 
spelförordningen och 3 § Lottedinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (LIFS 2018:5) om kommersiellt onlinespel och vadhållning) licens att 
tillhandahålla tilläggsspel får endast omfatta vinstpottspel (5 kap. 3 § 
spelförordningen.), Bolaget hat ansökt om licens för onlinebingo, 
datorsimulerat automatspel samt kasinospelen roulett, baccarat, punto 
banco,  blackjack,  poker och tärningsspel och har gett in en 
spelkonceptbesktivning. Ansökan avser även tilläggsspel till de nämnda 
spelen. Det saknas skäl att inte ge licens för de sökta spelen. Det 
ankommer på. bolaget att säkerställa att endast sådana spel som at tillåtna 
enligt spellagen och föreskrifter meddelade med stöd av lagen 
tillhandahålls. Att licenshavaten lever upp till detta krav kan komma att 
följas upp vid tillsyn. 

Licenstiden 
Bolaget har ansökt om licens i fem år. En licens bör enligt fåratbetena 
också i normalfallet ges för fem år  (prop.  2017/18:220 s. 108). Som 
framgått ovan kan bolagets kapitalstyrka och förenåga att upprätthålla en 
sund finansiell struktur I verksamheten ifrågasättas. Den osäkerhet som 
thins  angående bolagets ekorromi innebär.att det finns skäl attbegränss. 
licenstiden. Lottedinspektionen bedömer att ett år är en lämplig licenstid. 
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Internationellt samarbete 
Bolaget har ansökt om att Lotteriinspektionen godkänner bolagets 
samarbete med AG Software  Limited  och  Aspire  Global International 
Limited  Samarbetspartnern har tilLständ i Malta och Storbritannien och 
har rätt att samarbeta internationellt. Bolaget har också intygat att AG 
Software  Limited  och  Aspire  Global  Limited  uppfyller kraven i 9 kap. 1 § 2 
spelförordningen. 

Lotteriinspektionen bedömer mot bakgrund av detta att spelet kan antas 
bedrivas på ett sunt, säkert och -ur allmän synpunkt lätnpligt sätt. Det 
internationella samarbetet ska därför godkännas. För at säkerställa att 
sarnarbetet inte fortsätter 0/11 kraven i spellagen och spelförordningen inte 
längre skulle uppfyllas  firms  det skäl att förena beslutet ined ett 
återkallelseförbehåll i denna del. 

Hur man överldagar, se bilaga 2. 

Detta beslut hat fattats av generaldirektören  Camilla  Rosenberg. Vid den 
slutliga handläggningen deltog också chefsjuristen Johan Röhr, 
avdelningschefen Patrik Gustavsson samt föredraganden Herman 
Lindholm. 

Kopia  
Skatteverket 
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AG Communications LOÖRVAL 
135, High street I I. 
1549 Sliema SLIVI 201 
Malta 

MM 

Ändring av litens för att tillhandahålla 
kommersiellt onlinesp el 

Lottetiinspektiönens beslut 
Beslut ineddelat den 20 december 2018 avseende licens för AG 
Communications Limited  att tillhandahålla kommersiellt onlinespel ändras 
på så sätt att följande.webbplatseringåxi punkten 1 

www.karamba.com. www.hopa.corn, www.mrplay.corn, 
www.goliathcasino.com, www.spinson.com, www.rnagicred.corn, 
wwcv.toptally.corn, www.barbacloscasino.com, www.lanadas.com, 
www.casinoluck.com, www.vildngslots.com, www.pritneslots.coin och 
www.slotjerry.com. 

I övrigt kv.arstå't beslutet oförändrat 

Lotteriinspektionens bedömning 
Lottedinspekdonen meddelade den 20 december 2018 licens till AG 
Communications  T:imited  att tillhandahålla kommersiellt onlinespel på 
webbplatserna wwsv.karamba.com och ~v.hopa.corti. AG 
Communications Limited  har uppmärksatrunat Lotterlinspektionen på att 
ansökan omfattade fler webbplatser än de som angavs i beslutet. Det 
förhållandet att samtliga webbplatser inte angavs i beslutet beror på ett 
förbiseende. Beslutet kan ändras enligt 37 § förvaltningslagen (2017:900). 

lieslutet ska därför ändras på så sätt att samtliga webbplatser som framgår 
av AG  Communications  Limiteds ansökan omfattas av licensen. 

1(2) 

Box 199 Telefon: 0152-650 100 registrator@lotteriinspektionen.se Org. nr: 202100-3310 
Finningevägen 548 Fax:  0152-950 180 www.lotteriinspektionen.se 
545 23 Strängnäs 



LOTTER I NSPEKTIONEN 
2018-12-21 Diarienummer 18Li7458 

Herman Lindholm 

Kopia  

Skatteverket 
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,n, 
SVERIGES DOMSTOLAR 

Hur man överklagar 

Bitaga 3 

FR-03 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 
Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut. 

Vilken dag går tiden ut? 
Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska  

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 
Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten get prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det  firms 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det  firms 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se . 
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