Inbjudan till teckning av aktier i
Three Gates AB inför notering vid svensk MTF-lista
(teckningsperiod: 7-21 juni 2016)
Sammanfattning maj 2016

INVESTERARTRÄFFAR:
Stockholm 7 juni, Hotel Birger Jarl, kl 18:00
Malmö 13 juni, Malmö börshus, kl 18.00
Göteborg 15 juni, Elite Park Avenue, kl 12:00
Göteborg 15 juni, Elite Park Avenue, kl 18:00
Stockholm 20 juni, Scandic Anglais, kl 18:00
OSA till: info@gcf.se senast kl. 12.00 dagen före eventet. Begränsat antal platser.

VD HAR ORDET
Under mina år i spelbranschen har jag upplevt många
intressanta situationer, och efter att ha varit med
och 3D-skannat ryttare och tjurar vid Pro Bull Riders
tjurridningsevent Helldorado Days i Las Vegas i mitten
på maj, så kan jag lägga till ytterligare en spännande
upplevelse i erfarenhetsbanken. USA är den viktigaste
marknaden för spel – en marknad där vårt bolag har
en mycket intressant position med flera spännande
produkter på gång tillsammans med våra amerikanska
partners.
Three Gates utvecklar tillsammans med Rarity
Investments, Pro Bull Riders (PBR) och NFL-stjärnan
Jared Allen ett tjurridningsspel med PBR:s välkända
varumärke för lansering under hösten 2016. Projektet
öppnar dörren för en starkare relation till Rarity, ett
amerikanskt investmentbolag med investeringar och
goda kontakter i amerikanska idrottsklubbar, samt PBR
med moderbolaget IMG, med stor potential för flera
spännande projekt för Three Gates. IMG är en ledande
aktör inom sport, event och talent management,
som äger rättigheterna till en mängd attraktiva
sportarrangemang som exempelvis PGA Golf, UEFA
France 2016, Kentucky Derby och Wimbledon.
Samarbetet kommer även att hjälpa lanseringen av
vårt kommande spel Mainstream Fishing, som kommer
att korsvis marknadsföras med PBR-spelet innan den
planerade utgivningen under fjärde kvartalet 2016.
Dessutom har vi ett spännande samarbete med
gambling-plattformen bSpot, den enda aktören med
etablerade licenser för online gambling som sträcker
sig över flera delstater på den strängt reglerade
amerikanska spelmarknaden och täcker ca 40 %
av möjliga spelare. Tillsammans utvecklar vi två
produkter där den första ska lanseras redan i slutet
av 2016. Utöver detta är vi mycket entusiastiska inför
möjligheterna inom sociala kasinospel, dvs. spel som
liknar traditionella gambling- och bettingspel men där
spelaren inte spelar om riktiga pengar. Marknaden för
dessa är enorm i USA, där 6 av de 20 mest lönsamma
mobilspelen numera är sociala kasinospel. Vi utvecklar
en plattform för sportsbetting utan riktiga pengar,
som lätt kan anpassas för spel på så väl traditionell
sport som e-sport och fantasysport.

Vi på Three Gates har under de senaste fem åren
samlat på oss värdefull erfarenhet och utvecklat en
effektiv och flexibel utvecklingsprocess för spel. Vi
har etablerat samarbeten med starka och spännande
samarbetspartners och befinner oss nu i ett mycket
intressant läge för att flytta fram vår position inom
den snabbväxande och attraktiva spelbranschen.
Bolaget har en tydlig strategi för att hantera
utvecklingsrisk och samtidigt maximera genomslaget
för våra produkter genom attraktiva samarbeten.
Våra partners har den nödvändiga kapaciteten att
marknadsföra produkterna och ger oss möjlighet att
dra nytta av starka varumärken.
Studion har under de senaste två åren fokuserat
på att utveckla unika spelteknologier och system,
samtidigt som vi har byggt upp ett första klassens
utvecklingsteam,
med
kapacitet
att
utveckla
produkter av hög kvalitet. Resultatet är en spännande
produktportfölj med attraktiva spel och en plan för
regelbunden utgivning tillsammans med etablerade
förläggare och distributörer med global räckvidd.
Med ökade resurser ser vi goda möjligheter att bygga
upp stabila intäktsströmmar och skapa betydande
aktieägarvärden.
Med produkter planerade för utgivning i närtid inom
flera populära genrer, som inkluderar så väl rena
underhållningsspel som sociala kasinospel och online
gambling, ser vi ljust på framtiden. Nu är det dags att
ta Bolaget ytterligare ett steg och tillsammans ska vi
skapa Sveriges nästa internationella spelsuccé.
Välkommen att följa oss!

Don Geyer
Verkställande Direktör och grundare Three Gates AB

Don Geyer
Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av att leda projekt och organisationer med alltifrån
en handfull till hundratals personer. Han har lett digitala projekt från konceptstadiet till
publicering och internationell distribution och har producerat spel, simulationer och
3D-visualiseringar med partners som Steam, BitComposer, PlayScape, Hill Marketing,
GamersGate, GreenMan Gaming, Digital UFO, Simplygon, Code Red-I och Svenska Spel. Han
har ett omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin och är en ofta anlitad talare
vid internationella konferenser som GDC, China Joy och E3.

Three Gates AB

Strategi och produktportfölj

Three Gates är ett svenskt aktiebolag grundat 2011. På
basis av mer än 30 års kombinerad branscherfarenhet och
utgivning av hundratals speltitlar, har grundaren och vd Don
Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen
byggt upp ett vidsträckt globalt nätverk inom spelindustrin.
Kauppinen är baserad i Scottsdale, Arizona och är en
välkänd affärsutvecklare inom spelindustrin. Han var Head
of International Product PR för Sony Online Entertainment
och PR-chef på Ubisoft, och har varit anlitad som rådgivare
åt en mängd spelutvecklare. Fram till nu har Bolaget främst
arbetat med spelutveckling på uppdrag för andra företag,
med begränsad uppsida från försäljning av produkterna.
Därigenom har Bolaget kunnat utveckla sitt tekniska team,
bygga upp ett bra track record och byggt relationer till
samarbetspartners samt skaffat värdefull erfarenhet. Med
en erfaren ledningsgrupp och ett skickligt tekniskt team
har Three Gates nu etablerat sig som en seriös och pålitlig
partner för ledande förläggare och distributörer av spel,
med kapaciteten att utveckla spel för flera plattformar för
distribution i global skala.

Bolaget står på tre ben för att uppnå stabilitet, tillväxt och
betydande värdeskapande genom att utveckla spel inom tre
attraktiva genrer:

Spelindustrin
Den globala spelindustrin är betydande, med ett totalt
marknadsvärde uppskattat till över 91 miljarder US dollar
2015 som beräknas öka till mer än 113 miljarder US dollar
2018 (newzoo). Sociala kasinospel, där spelare spelar om
poäng och utmärkelser och tävlar med vänner och kollegor
via sociala media har blivit ett viktigt segment inom mobiloch onlinespel. Traditionella PC-spel har fortfarande en stark
position och konsolspel distribueras allt mer genom digital
nedladdning. Det är även ett ökande intresse för blandningar
mellan traditionella spel och online gambling. Three Gates
är väl positionerat för att kapitalisera på utvecklingen i den
växande spelmarknaden genom sin erfarenhet av utgivning
på flera plattformar och Bolagets globala nätverk.
Värdet på den amerikanska gamblingmarknaden är estimerat
till 118 miljarder US-dollar varav endast 1 % härrör från mobila
plattformar. I Europa görs 38 % av vadslagningen på mobila
och onlineplattformar (bSpot). Den här diskrepansen visar
den stora potentialen för kraftig tillväxt inom mobil gambling
i USA. Three Gates är en tidig aktör på den här attraktiva
expanderande marknaden genom Bolagets partnerskap med
den första stora nationellt licensierade plattformen bSpot.

Vision
Three Gates vision är att bli en av de ledande
europeiska oberoende spelutvecklarna.
Inom tre år är målsättningen att uppnå
en omsättning på minst 40 miljoner kr,
med en vinstmarginal på minst 50 %.
Med den potential som finns i Three Gates
nuvarande produktportfölj och genom
en vidareutveckling av redan etablerade
samarbeten ser Bolaget goda möjligheter
att nå målsättningen.

• Mobilspel
• Gambling
• Sociala kasinospel
8 to Glory, ett tjurridningsspel som utvecklas i samarbete
med Pro Bull Riders (som ägs av IMG) planeras för utgivning
i tredje kvartalet 2016 och Mainstream Fishing planeras för
utgivning i fjärde kvartalet 2016. Produkterna utvecklas i
samarbete med Rarity Investments, ett investmentbolag som
leds av den amerikanske affärsmannen Jerry Schwalbach.
Pro Bull Riders, tillsammans med den amerikanska
fotbollskändisen Jared Allen, kommer att marknadsföra
Mainstream Fishing och 8 to Glory, som blir de första inom
en planerad serie av sport-, jakt- och fiskespel som kommer
att utvecklas av Three Gates tillsammans med etablerade
partners och välkända varumärken.
Cash Cow och Bounty Hunter Jackpot är två av fyra
spel som är planerade över de kommande tre åren för
gamblingplattformen bSpot (det enda bolaget i USA med
en statlig gambling-licens för mobilspel som sträcker sig
över flera delstatsgränser). Three Gates har ett avtal med
bSpot och planerar att vara en av huvudutvecklarna för
plattformen.
Three Gates utvecklar en plattform för social sportsbetting
utan riktiga pengar. Spelet blir den första produkten i en
serie sociala kasinospel för större regionala sporter som
tjurridning, baseball och amerikansk fotboll, så väl som
eSport och fantasysport.

ERBJUDANDET
Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

• Teckningsperiod: 		

7 – 21 juni 2016

• Teckningskurs: 		

35 SEK

• Antal aktier: 		
				

342 860 aktier

(de nya aktierna kommer att utgöra ca 26 % av det totala antalet aktier efter nyemissionen)

• Teckningspost: 		

160 aktier (5 600 SEK)

• Emissionsbelopp: 		

ca 12 000 000 SEK före transaktionskostnader

• Emissionen är fullt säkerställd genom garanti- och teckningsförbindelser
• Värdering: 			

ca 34 000 000 SEK (pre-money)

• Likviditet: Three Gates har ansökt om notering på NGM Nordic MTF med preliminär noteringsdag den 8 augusti

ERBJUDANDET OCH KAPITALANVÄNDNING
Nyemissionen innebär en investeringsmöjlighet i en växande, oberoende spelutvecklare till en attraktiv värdering. Three Gates
är nu i ett nyckelskede med ett antal etablerade samarbetsavtal på plats med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med spel i olika stadier av utveckling. Genom att stärka kapitalbasen ser Bolaget goda möjligheter att skapa
betydande värde i den attraktiva spelmarknaden. Med stöd av starkare finanser kommer Bolaget att ha möjlighet att ta större
ägarandelar i framtida förfinansierade spelutvecklingar och på så sätt bättre kunna kapitalisera på framgångsrika utgivningar.
Vidare kommer det att möjliggöra för Bolaget att accelerera sin tillväxtstrategi med stöd av den skalbara affärsmodellen. Med
lanseringen av de planerade produkterna kommer Three Gates att få intäktsströmmar och möjlighet att bygga en stark position
på så väl den amerikanska som den europeiska och asiatiska spelmarknaden.
Fulltecknad kommer nyemissionen tillföra ungefär 12 miljoner SEK före transaktionskostnader. Kapitalet kommer främst att
användas till utvecklingen av 8 to Glory, Mainstream Fishing, en portfölj av gamblingspel för bSpot och en portfölj av sociala
kasinospel för sportsbetting, samt för att tillföra rörelsekapital och förstärka organisationen.

VARFÖR INVESTERA I THREE GATES AB?
En global växande marknad
• Med ett totalt marknadsvärde uppskattat till över 91
miljarder US dollar 2015, är spelmarknaden en av de allra
största underhållningsindustrierna. Betydande tillväxt,
främst driven av de växande marknaderna för mobilspel,
beräknas öka det totala marknadsvärdet till mer än 113
miljarder US dollar 2018.
• Den svenska spelindustrin är välmående, med en aggregerad
omsättning som ökade 800 % mellan 2012 och 2014 och en
årlig omsättning som närmar sig 1 miljard euro. Det totala
värdet av svenska spelutvecklare, inklusive förvärv, var över
2,75 miljarder euro 2014.

Internationellt starkt nätverk
• Genom ett brett och starkt nätverk kan Bolaget leverera
en portfölj av högkvalitativa spelprodukter för internationell
distribution. Bolaget har även möjlighet att snabbt komma ut
på den bredare marknaden och via rätt kanaler genom sitt
nätverk. Detta skapar konkurrensfördelar gentemot andra
utvecklare.

Resurseffektiv organisation
• Bolaget har en smal organisation, som främst består
av senior teknisk personal och preferensen är att köpa in
ytterligare tjänster vid behov och förlita sig på projektanställd
personal för att upprätthålla flexibilitet och kostnadskontroll.

Stark ledning med lång erfarenhet
av spelindustrin
• På basis av mer än 30 års förenad industrierfarenhet och
lanseringen av hundratals spel, har grundaren och VD Don
Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen
en gedigen erfarenhet och förståelse för spelindustrin.

Stark affärsmodell
• Three Gates använder en tvåfaldig affärsmodell. Med
en starkare finansiell position får Bolaget möjlighet att
egenfinansiera utvecklingen av spel för att maximera
intäktsströmmar och uppsida. Samtidigt kommer delar
av portföljen även fortsättningsvis att utvecklas i
partnerskap med förläggare som täcker delar av eller hela
utvecklingskostnaden, men minskar uppsidan. Genom
att kombinera de två modellerna kommer Three Gates
att kunna uppnå stabila intäktsströmmar och hantera
utvecklingsrisken, samt upprätthålla en signifikant uppsida
i produktportföljen.

Spelportfölj med stor global potential
• Three Gates har en attraktiv portfölj av spel under
utveckling, med fokus på tre typer av spel med stor global
potential. Med hjälp av flexibla och innovativa spelsystem kan
spelen anpassas effektivt för lokalisering till nya marknader
och integration med flera distributionsplattformar.

MOBILSPEL
8 to Glory
8 to Glory är det officiella tjurridningsspelet
från PBR (Professional Bull Riders) som placerar
spelaren mitt i händelsernas centrum.
Planerad utgivning; tredje kvartalet 2016.

Mainstream Fishing
Mainstream Fishing är ett realistiskt strömfiskespel baserat på Three Gates unika system för
rörligt vatten.
Planerad utgivning; fjärde kvartalet 2016.

GAMBLINGSPEL
Cash Cow
Cash Cow är inspirerat av det klassiska spelet
frogger och spelet inkluderar gambling via
bSpot:s gamblingsystem.
Planerad utgivning; fjärde kvartalet 2016.

Bounty Hunter Jackpot
Bounty Hunter Jackpot är ett casual shooting
arkadspel med cowboy-tema. Spelet inkluderar
gambling genom bSpot:s gambling-system.
Planerad utgivning; 2017.

SOCIALA KASINOSPEL
Fantasysport Socialt Kasinospel
Fantasy FunBet är ett socialt kasinospel som
ger spelaren möjlighet att spela på spännande
fantasysporter som drakracing.
Planerad utgivning: 2017.

eSports Socialt Kasino-spel
eSports FunBet är ett socialt kasinospel för
betting på e-sport. Användaren kan spela på
riktiga odds och riktiga resultat.
Planerad utgivning: 2017.

Amerikanskt Real Sports Socialt
kasinospel
Real Sports FunBet är ett socialt kasinospel för spel
på resultaten i de största amerikanska sporterna.
Planerad utgivning: 2017.

