
 
 
 
 
 

Pressmeddelande 2016-06-07

ahaWorld: Fortsatt stark tillväxt i maj och många storvinnare
Bolagets marknadssatsningar visar fortsatt tydliga resultat. Kundtillströmningen för maj månad 
ökade med 2 795% jämfört med maj föregående år, till 10 378 nyregistrerade kunder (316). 
Intäkterna för månaden ökade med 53% jämfört med maj föregående år, till 1 262 KSEK* (826tkr). 

Under maj månad har många nya storvinnare skapats på casinot. Detta har påverkat spelöverskottet 
negativt med ca. 600 KSEK, jämfört med normal snitt-återbetalning under en månad. Detta är en 
naturlig följd av kraftig tillväxt på kundsidan, där många nya spelare nyttjar bolagets 
välkomstbonusar och spelvolymen ökar väsentligt. 

Spelomsättningen (totalsumman av lagda spel) för maj månad ökade med  244% jämfört med 
samma period föregående år.  

Den nya styrelsen har bestämt att bolaget nu ska övergå till kvartalsrapportering. Nästa rapport blir 
halvårsrapporten som publiceras den 19 augusti 2016.  

VD Goran Ristic kommenterar: 

"Vi levererar en underhållningstjänst med spänning och riktiga vinstchanser. Därför är det väldigt 
kul att se att vi skapar extra många vinnare i casinot i maj. Över tid, och med fortsatt tillväxt, så 
kommer större vinster att ha allt mindre effekt på resultatet i stort. Därtill kalibreras 
bonuskostnaderna löpande, för att alltid vara konkurrenskraftiga och skapa goda förutsättningar för 
intjäning för bolaget. Det gläder mig särskilt att se den fina tillväxten i den 
underliggande spelomsättningen, där vi ökar med 244%. Vi ser en mycket tydlig tillväxttrend med 
väldigt goda förutsättningar att fortsätta öka intäkterna framöver."   

För ytterligare information:  
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

* Valutakursdifferenser kan komma att leda till viss smärre justering av angivet belopp vid senare rapporteringstillfälle. 

Om aha-koncernen
Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och 

grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på 
nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, 

Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail 
cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://

www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.
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