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FishNChips Holding AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i dotterbolag som bedriver spelverksamhet och marknadsför 

spel. Den rörelsedrivande verksamheten bedrivs i dagsläget i FishNChips Malta Ltd, som är ett nischat pokerbolag. 

FishNChips: Förvärv ger 2 200 nya registrerade spelare 
 
FishNChips Holding AB (publ) har förvärvat pokersidan U2poker.com och erhåller därigenom ett 
medlemsregister med cirka 2 200 medlemmar. Förvärvet är, tillsammans med tidigare kommunicerat 
förvärv av Slitz Pokers medlemsregister om cirka 700 medlemmar, en del i FishNChips strategi att skapa 
tillväxt genom förvärv av andra aktörer och/eller pokersidor i bolagets nätverk.  

 
Då både FishNChips och U2poker tillhör Entractions nätverk kan U2pokers spelare på ett enkelt sätt överföras till 
FishNChips pokersida. U2pokers medlemmar erhåller information om FishNChips tillsammans med specifika och 
konkurrenskraftiga övergångserbjudanden. Förvärvet finansieras genom betalning med 300 000 aktier till en kurs 
om 0,51 SEK per aktie i FishNChips Holding AB (publ).    
 
Styrelseordförande Gustaf Hagman kommenterar: 
”Det råder stor konkurrens på marknaden för onlinepoker och för oss gäller det att ta position på en marknad som 
håller på att konsolideras. Vårt mål är att bredda FishNChips medlemsregister för att därigenom nå ut så brett 
som möjligt med vår unika affärsmodell, som innebär att spelarna på www.fishnchips.com har möjlighet att erhålla 
rakeback i form av aktier i FishNChips Holding AB (publ)”. 
 
Pågående nyemission 

FishNChips Holding AB (publ) genomför, inför listning på AktieTorget, en nyemission. Teckningsperioden löper 
under perioden 29 oktober till 12 november 2008. Teckningskursen är fastställd till 0,51 SEK per aktie. Första dag 
för handel på AktieTorget planeras till den 11 december 2008.   
 
Memorandum, 4-sidig folder och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive 
hemsida (www.fishnchipsholding.com och www.aktietorget.se).  
 
Analyser från Smallcap och Axier 

På FishNChips hemsida finns även analyser från Smallcap och Axier att ta del av. 
 
FishNChips 

FishNChips Holding AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i dotterbolag som bedriver spelverksamhet och 
marknadsför spel. Bolagets verksamhet bedrivs i dagsläget i dotterbolaget FishNChips Malta Ltd, som är ett 
nischat pokerbolag som erbjuder sina kunder en möjlighet att spela på två olika nätverk från ett och samma 
spelkonto. I samband med första handelsdag på AktieTorget skall spelare kunna få rakeback i listade aktier. Även 
casino och sportsbetting finns tillgängligt för FishNChips kunder.  
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