Pressemeddelelse
Erhvervsinvest sælger sine aktier i Elite Gaming til Danske Spil
Erhvervsinvest har solgt sin aktiepost på 50,1% i Elite Gaming til sin medkontrollerende partner Danske Spil, der efter
transaktionen opnår en ejerandel på 100% og går fra fælles- til enekontrol over selskabet. Elite Gaming blev skabt
gennem opkøb og sammenlægning af Elite Gaming og Dansk Automatspil i 2011.
Elite Gaming, der omsætter for cirka MDKK 550 og genererer et EBITDA på MDKK 80, er i dag en væsentlig aktør på
markedet for opstilling af landbaserede, gevinstgivende automater.
Transaktionen er betinget af godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Administrerende direktør i Danske Spil, H.C. Madsen udtaler: ”Vi glæder os til at få Elite Gaming med som et
fuldgyldigt medlem af Danske Spil koncernen. Vi etablerede os med succes på markedet for gevinstgivende
spilleautomater, da lovgivningen blev ændret i 2001, og vi valgte for godt et år siden at lave det fælles selskab med
Elite Gaming for at skabe en større aktør på spilleautomatmarkedet i Danmark og realisere synergier. Og det er i høj
grad lykkedes, så muligheden for at få fuldt udbytte heraf gennem overtagelse af hele selskabet ser vi som en klar
fordel.”
Administrerende direktør i Elite Gaming, Claus Bødker udtaler: ”Det har været en stor fornøjelse at arbejde det seneste
år med sammenlægningen af de to største aktører på det danske marked for gevinstgivende automater, og jeg er
sikker på, at Danske Spil vil videreføre selskabet og få udbytte af den forretning, som er skabt."
Managing partner i Erhvervsinvest, Thomas Marstrand udtaler: ”Vi er tilfredse med den udvikling Elite Gaming har
været igennem – fra en lille regional virksomhed med en indtjening på MDKK 8 til en virksomhed med en indtjening på
MDKK 80. Vi er glade for og stolte over at vores partner Danske Spil har ønsket at erhverve og få udbyttet af hele
virksomheden.”
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