
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÄGG TILL EU-TILLVÄXTPROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL 

TECKNING AV UNITS I WICKET GAMING AB 

 

 

Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig 

information” i Prospektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg till prospekt 

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av styrelsen i Wicket Gaming AB (publ), org. nr 559015–1360 (”Wicket 

Gaming” eller ”Bolaget”) i tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i Bolaget som godkändes och 

registrerades av Finansinspektionen den 20 februari 2023 (Finansinspektionens diarienummer 22–31844) och offentliggjordes 

samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns 

i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. 
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Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Wicket Gaming, den 28 februari 2023, genom pressmeddelande 

offentliggjorde Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsår 2022. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets webbplats 

(www.wicketgaming.com). 

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 

(”Prospektförordningen”) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 2 mars 2023 (Finansinspektionens 

diarienummer  

23-6922).  

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller 

teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan 

eller sitt samtycke inom två dagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 6 mars 2023. 

Återkallelse ska meddelas till Mangold Fondkommission AB, ämne: Wicket Gaming, e-post: emissioner@mangold.se. Det datum 

för återkallelse som tas i beaktande är det datum då e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat units genom 

förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande.  

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets 

(www.wicketgaming.com) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser. 

  

http://www.wicketgaming.com/
mailto:emissioner@mangold.se
http://www.fi.se/
http://www.wicketgaming.com/
http://www.mangold.se/
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Tillägg till avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning” 

Offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2022 föranleder att avsnittet ”Handlingar 

införlivande genom hänvisning” på sida 4 i Prospektet utgår och ersätter införlivandet av den tidigare delårsrapporten för perioden 

1 januari – 30 september 2022 enligt följande. 

• Wicket Gaming AB:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari till och med 31 december 2022: Resultaträkning (s. 9), 

balansräkning (s.10) och kassaflödesanalys (s.11). 

Länk: https://mb.cision.com/Main/20666/3723922/1877802.pdf 

 

Tillägg till avsnittet ”Sammanfattning” 

Offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2022 föranleder att avsnittet 

”Sammanfattning” under rubriken ”Nyckelinformation om emittenten” och punkt 2.2 ”Finansiell information i sammandrag” på 

sida 6–7 exklusive underrubriken ”Proformaredovisning” i Prospektet utgår och ersätter den finansiella information som tidigare 

angetts med tillhörande text enligt följande. 

Nedanstående finansiell information och alternativa nyckeltal har hämtats från Wicket Gamings reviderade 

årsredovisning för 2020 och 2021 samt bokslutskommunikén för perioden 1 januari till och med 31 december 2022. 

Bokslutskommunikén för 2022 är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor. 

Bolagets resultaträkning i sammandrag 

SEK (om inget annat anges) 2022-01-01 
2022-12-31 

(12 månader) 

2021-01-01 
2021-12-31  

(12 månader) 

2020-01-01 
2020-12-31 

(12 månader) 

 ej reviderad reviderad  reviderad 

Nettoomsättning 6 887 589 870 33 588 

Rörelseresultat -14 040 499 -8 170 808 -4 634 876 

Periodens resultat -15 551 309 -8 360 749 -4 817 819 

 

Bolagets balansräkning i sammandrag 

SEK (om inget annat anges) 2022-01-01 
2022-12-31 

(12 månader) 

2021-01-01 
2021-12-31  

(12 månader) 

2020-01-01 
2020-12-31 

(12 månader) 

 ej reviderad reviderad  reviderad 

Summa tillgångar 94 404 279 38 145 059 10 677 292 

Summa eget kapital 50 290 791 35 346 371 9 442 269 

 

Bolagets kassaflöde i sammandrag 

SEK (om inget annat anges) 2022-01-01 
2022-12-31 

(12 månader) 

2021-01-01 
2021-12-31  

(12 månader) 

2020-01-01 
2020-12-31 

(12 månader) 

 ej reviderad reviderad  reviderad 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 019 568 -7 420 426 -2 898 881 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 987 711 -8 134 359 -707 697 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 878 945 22 264 811 3 269 399 

 

Bolagets alternativa nyckeltal 

SEK (om inget annat anges) 2022-01-01 
2022-12-31 

(12 månader) 

2021-01-01 
2021-12-31  

(12 månader) 

2020-01-01 
2020-12-31 

(12 månader) 

 ej reviderad ej reviderad ej reviderad 

Nettoomsättning 6 887 589 870 33 588 

https://mb.cision.com/Main/20666/3723922/1877802.pdf
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EBITDA -11 380 829 -8 166 345 -4 634 876 

EBIT -14 040 499 -8 170 808 -4 634 876 

Periodens resultat -15 551 309 -8 360 749 -4 634 876 

Rörelsemarginal (%) neg neg neg 

Vinstmarginal (%) neg neg neg 

Soliditet (%) 53,3 92,7 88,4 

Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg neg 
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Tillägg till avsnittet ”Finansiell information och nyckeltal” 

Offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2022 föranleder att avsnittet ”Finansiell 

information och nyckeltal” på sida 33-35 fram till underrubriken ”Utdelningspolicy” i Prospektet utgår och ersätter den finansiella 

informationen som tidigare angetts med tillhörande text enligt följande. 

Den historiska finansiella informationen i Bolaget införlivas genom hänvisning till Wicket Gaming AB:s reviderade 

årsredovisning för räkenskapsåret 2020 och 2021, den oreviderade bokslutskommunikén för perioden 1 januari till 

och med 31 december 2022, Wegesrand-gruppens reviderade finansiella sammanslagna rapport för räkenskapsåret 

2021 samt den reviderade sammanslagna rapporten för Wegesrand-gruppen för perioden 1 januari till och med den 

30 september 2022.  

Wicket Gaming AB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020 och 2021 och den oreviderade 

bokslutskommunikén för perioden 1 januari till och med 31 december 2022 har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2021:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (”K3”). 

Wegesrand-gruppens reviderade finansiella sammanslagna rapport för räkenskapsåret 2021 och Wegesrand-

gruppens sammanslagna rapport för perioden 1 januari till och med den 30 september 2022 har upprättats i enligt 

International Financial Reporting standards (IFRS) för små och medelstora bolag i enlighet med tyska handelslagen  

§ 317 HGB (Handelsgesetzbuch). 

Prospektet bör läsas tillsammans med Wicket Gaming AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 

2021 inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt bokslutskommunikén för perioden 1 januari till och 

med 31 december 2022, Wegesrand-gruppens finansiella sammanslagna rapport för räkenskapsåret 2021 och den 

reviderade sammanslagna rapporten för Wegesrand-gruppen för perioden 1 januari till och med den 30 september 

2022. De reviderade årsredovisningarna för Wicket Gaming AB för räkenskapsåren 2020 och 2021 och 

bokslutskommunikén för perioden 1 januari till och med 31 december 2022, Wegesrand-gruppens reviderade 

finansiella sammanslagna rapport för räkenskapsåret 2021 och den reviderade sammanslagna rapporten för 

Wegesrand-gruppen för perioden 1 januari till och med den 30 september 2022 har införlivats i Prospektet genom 

hänvisning, se avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning”. 

Hänvisningar görs enligt följande:  

• Wicket Gaming AB:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari till och med 31 december 2022: 

Resultaträkning (s. 9), balansräkning (s.10) och kassaflödesanalys (s.11). 

Länk: https://mb.cision.com/Main/20666/3723922/1877802.pdf 

 

• Wicket Gaming AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2021: Resultaträkning (s. 16), balansräkning (s. 17), 

kassaflödesanalys (s. 18), noter (s. 19-22) och revisionsberättelse (s. 25-28). 

Länk: https://linked-dimensions.com/wp-content/uploads/2022/04/Arsredovisning-2021.pdf 

 

• Wicket Gaming AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020: Resultaträkning (s. 4), balansräkning (s. 5), 

kassaflödesanalys (s. 6-7), noter (s. 8-13) och revisionsberättelse (s. 15-16). 

Länk: https://linked-dimensions.com/wp-content/uploads/2022/07/Arsredovisning-2020.pdf 

 

• Wegesrand-gruppens finansiella sammanslagna rapport för räkenskapsåret 2021: Resultaträkning (s. 14), 

balansräkning (s. 12–13), noter (s. 23–29) och revisionsberättelse (s. 1–11). 

Länk: https://linked-dimensions.com/wp-content/uploads/2023/02/Wegesrand-Grogup-Finansiell-

rapport-2021-12-31-svenska.pdf 

https://mb.cision.com/Main/20666/3723922/1877802.pdf
https://linked-dimensions.com/wp-content/uploads/2022/04/Arsredovisning-2021.pdf
https://linked-dimensions.com/wp-content/uploads/2022/07/Arsredovisning-2020.pdf
https://linked-dimensions.com/wp-content/uploads/2023/02/Wegesrand-Grogup-Finansiell-rapport-2021-12-31-svenska.pdf
https://linked-dimensions.com/wp-content/uploads/2023/02/Wegesrand-Grogup-Finansiell-rapport-2021-12-31-svenska.pdf
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• Wegesrand-gruppens finansiella sammanslagna rapport för perioden 1 januari 2022 till och med den 30 

september 2022: Resultaträkning (s. 16), balansräkning (s. 12–15), noter (s. 25–30) och revisionsberättelse 

(s. 1–11). 

Länk: https://linked-dimensions.com/wp-content/uploads/2023/02/Wegesrand-Group-Finansiell-rapport-

2022-09-30-svenska.pdf 

 

Nyckeltal 

Wicket Gaming tillämpar vissa alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Wicket Gaming använder dessa nyckeltal mot bakgrund 

av bedömningen att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Wicket 

Gaming har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma eller liknande benämning 

då definitionerna ska skilja sig åt. Nyckeltalen har inte reviderats av Bolagets revisor, om inte så specificeras 

uttryckligen. Nedanstående tabell visar Bolagets nyckeltal för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022. 

Bolagets alternativa nyckeltal 

  2022-01-01  

2022-12-31 

(12 månader) 

 2021-01-01  

2021-12-31  

(12 månader) 

 2020-01-01  

2020-12-31 

(12 månader)  

 

  ej reviderad  reviderad  reviderad  

Nettoomsättning*  6 887 589  870  33 588  

EBITDA  -11 380 829  -8 166 345  -4 634 876  

EBIT  -14 040 499  -8 170 808   -4 634 876  

Periodens resultat*  -15 551 309  -8 360 749  -4 817 819  

Rörelsemarginal (%)  neg  neg  neg  

Vinstmarginal (%)  neg  neg  neg  

Soliditet (%)  53,3  92,7  88,4  

Räntabilitet på eget kapital (%)  neg  neg  neg  

*Ej alternativt nyckeltal 

 

Definitioner av alternativa nyckeltal 

Nyckeltal Definition Syfte 

Nettoomsättning Intäkter från försäljning som ingår i företagets 
normala verksamhet 

Nettoomsättning används för att ge en uppfattning 
om Bolagets försäljning exkluderat koncerninterna 
betalningar 

EBITDA Resultat före skatt, räntor, av- och nedskrivningar 
på anläggningstillgångar 

Ger insikt i Bolagets rörelseresultat oaktat skatt, 
räntor och av- och nedskrivningar samt underlättar 
jämförelser med andra bolag vars kostnadsstruktur 
skiljer sig 

EBIT Rörelseresultat före skatt och räntor Ger insikt i Bolagets rörelseresultat före räntor och 
skatt 

Periodens resultat Verksamhetens totala nettoresultat efter skatt Bolagets vinst eller förlust under perioden 

https://linked-dimensions.com/wp-content/uploads/2023/02/Wegesrand-Group-Finansiell-rapport-2022-09-30-svenska.pdf
https://linked-dimensions.com/wp-content/uploads/2023/02/Wegesrand-Group-Finansiell-rapport-2022-09-30-svenska.pdf
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Rörelsemarginal Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i 
procent av nettoomsättningen 

Rörelsemarginal bedöms relevant av Bolaget för att 
investerare ska kunna skapa en uppfattning av 
Bolagets lönsamhet 

Vinstmarginal Resultat efter skatt i procent av nettoomsättningen Vinstmarginal används som nyckeltal av Bolaget som 
ett mått på lönsamhet 

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Soliditet används för att ge investerare en bild av hur 
stor del av finansieringen som kommer från eget 
kapital respektive extern finansiering. Nyckeltalet 
används för att bedöma ett bolags finansiella 
ställning, stabilitet och förmåga att klara sig på längre 
sikt 

Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i procent av eget kapital Bolaget använder nyckeltalet som ett mått på den 
avkastning det egna kapitalet genererar 

 

Avstämning alternativa nyckeltal 

 2022-01-01 

 2022-12-31  

(12 månader) 

 2021-01-01  

2021-12-31  

(12 månader) 

 2020-01-01 

2020-12-31 

(12 månader)  

 

 ej reviderad  reviderad  reviderad  

       

Rörelsens intäkter 21 246 710  8 105 038  748 579  

-Inköp av tjänster 5 428 503  235 177  1 158 376  

-Övriga externa kostnader 18 477 660  12 871 621  2 544 081  

-Personalkostnader 8 520 635  3 098 971  838 947  

-Övriga rörelsekostnader 200 742  65 614  842 051  

=EBITDA -11 380 830  -8 166 345  -4 634 876  

-Avskrivningar 2 659 670  4 463  0  

=EBIT  -14 040 499  -8 170 808   -4 634 876  

       

Rörelseresultat -14 040 499  -8 170 808  -4 634 876  

/Intäkter 21 246 710  8 105 038  748 579  

= Rörelsemarginal (%) neg  neg  neg  

       

Periodens resultat -15 551 309  -8 360 749  -4 817 819  

/Nettoomsättning 50 290 791  870  33 588  

=Vinstmarginal (%) neg  neg  neg  

       

Eget kapital 50 290 791  35 346 371  9 442 269  
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/Balansomslutning 94 404 279  38 145 059  10 677 292  

Soliditet (%) 92,7  92,7  88,4  

       

Periodens resultat -15 551 309  -8 360 749  -4 817 819  

/Eget kapital 50 290 791  35 346 371  9 442 269  

Räntabilitet på eget kapital (%) neg  neg  neg  

 

Betydande förändringar sedan den 31 december 2022 

Inga betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning har skett sedan den 31 december 2022. 

 


