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Delåret jan-juni i sammandrag 
 
 

 Omsättningen under delåret uppgick ackumulerat till ca 926 TSEK (ca 1 202 TSEK). 
 

 Rörelseresultat före finansiella poster uppgick ackumulerat till ca -3 750 TSEK (ca 186 TSEK) 
under delåret. 
 

 Resultatet efter finansiella poster uppgick ackumulerat till ca -3 775 TSEK (ca 60 TSEK) under 
delåret. 
 

 Resultat per aktie uppgick till ca -2,87 SEK (ca 0,44 SEK) under delåret. 
 

 Under perioden har ca 7 000 TSEK tillförts genom nyemissioner. 
 

 En skuld på ca 1 908 TSEK har kvittats mot aktier i en kvittningsemission. 
 

 Efter perioden har en nyemission slutförts som inbringat ca 10 000 TSEK efter 
emissionskostnader. Likviden har erhållits under juli månad. 
 

 Efter perioden har spelet 8 to Glory utgivits den 25 augusti för iOS och Android. Spelet har 
utvecklats på uppdrag för Pro Bull Riders (PBR) och Rare Labs. 
 

 Bolagets aktie kommer att upptagas för handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet GATE 
den 16 september, 2016. 

 
Med ”Bolaget” eller ”Three Gates” avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom 
parentes avser föregående år. Alla jämförelsetal härrör från helåret 2015 då inga delårsrapporter 
upprättats för 2015. 
 
 

Kort om Three Gates Studios 
 
Three Gates AB är en växande oberoende svensk spelutvecklare, med ett starkt internationellt nätverk, en 
resurseffektiv och högkvalificerad organisation och en stark ledning med lång erfarenhet av spelindustrin. 
Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor 
potential, som omfattar underhållningsspel, online gambling och sociala kasinospel. 
 

 
Kommentar till delårsrapporten 
 
Three Gates har ett fokuserat strategiskt mål att utveckla högkvalitativa spel med starka internationella 
partners och varumärken. Under det första halvåret 2016 har Bolaget stärkt sin position och ingått avtal 
med och fördjupat sina samarbeten med Rarity Investments, Rare Labs, PBR Investments, Pro Bull Riders, 
IMG och bSpot. 
 
Bolaget är i ett direkt samarbete med Pro Bull Riders (PBR) om utvecklingen av 8 to Glory, det officiella 
spelet under PBR:s varumärke. 8 to Glory har lanserats under tredje kvartalet och kommer att erhålla 
marknadsföringsstöd från PBR under de kommande tre åren. 
 
Samarbetet med PBR kommer även att inkludera korsvis marknadsföring av Three Gates kommande 
lansering av spelet MainStream Fishing, planerat för mjuk lansering under fjärde kvartalet 2016. 
MainStream Fishing blir det andra spelet i en portfölj av sport- och friluftsfokuserade titlar. Vi är entusiastiska 



över båda produkterna och över att arbeta med starka partners med tillgång till en omfattande publik och 
starka varumärken. 
 
Three Gates genomförde framgångsrikt en nyemission i juni 2016 som inbringade ca 12 miljoner kr före 
transaktionskostnader. Nyemissionen blev kraftigt övertecknad (med en teckningsgrad på 162 %) och 
bidrar till att avsevärt stärka Bolagets finansiella position och ger oss stabiliteten att kunna utveckla och 
leverera vår nuvarande spelportfölj i enlighet med vår tillväxtstrategi. Med dessa resurser har vi kunnat 
stärka utvecklingsteamet och bygga upp en omgivande struktur som möjliggör för oss att kunna leverera 
högkvalitativa produkter över kommande år. 
 
Det har varit en intensiv period där vi parallellt med arbetet med nyemission och förberedelser för listningen 
av vår aktie på NGM Nordic MTF har varit i slutfasen av utvecklingen av 8 to Glory. 
 
Vi är entusiastiska över att få ut 8 to Glory, MainStream Fishing och våra övriga kommande produkter under 
utveckling på marknaden. Återkopplingen från våra partners och våra spelare har varit mycket positiv under 
den nuvarande utvecklingsfasen och vi ser fram emot att kunna presentera resultaten av våra insatser 
under hösten och vintern. Vi är i skrivande stund nära handelsstart och listningen på NGM Nordic MTF blir 
en viktig milstolpe för Bolagets utveckling. 
 
Fortsätt följa oss och pröva gärna dina färdigheter på tjurryggen i 8 to Glory! 
 
Don Geyer, VD Three Gates AB 
 
 

Kort om verksamheten 
 
Three Gates är ett svenskt aktiebolag som grundades 2011 med visionen att skapa en ledande oberoende 
europeisk spelutvecklare. Med en erfaren ledningsgrupp och ett förstklassigt tekniskt team, har Three 
Gates etablerat sig som en seriös och pålitlig partner för ledande förläggare och distributörer av spel, med 
kapacitet att utveckla spel för flera plattformar och för global distribution. 
 
Spelindustrin är under ständig utveckling och under 2014 beslutade Bolaget att strömlinjeforma sin 
affärsmodell och utveckla en ny strategi för att på bästa sätt hantera utmaningarna och möjligheterna på 
den föränderliga spelmarknaden. En viktig del i den nya strategin är att fokusera mer på egenutvecklade 
produkter och öka ägarandelen vid utveckling på uppdrag av eller i samarbete med andra bolag. 
 
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 byggt upp ett stort globalt 
nätverk inom spelindustrin. Three Gates är nu väl positionerat för att dra nytta av utvecklingen i den växande 
spelindustrin, och på basis av erfarenheten av lansering via flera plattformar och Bolagets globala nätverk 
leverera en portfölj av högkvalitativa spelprodukter för internationell distribution. 
 

 
Produktlanseringar 
 
Three Gates har två produkter planerade för lansering under andra halvan av 2016, 8 to Glory och 
MainStream Fishing. 
 
8 to Glory är ett tjurridningsspel som placerar spelaren mitt i händelsernas centrum. Spelet utvecklas i 
samarbete med PBR, vilket ger spelaren möjlighet att delta i de riktiga PBR-turneringarna och 
evenemangen och gestalta de riktiga toppryttarna och ta sig an de riktiga tjurarna i ett mobilspel fyllt av 
action och spänning. 
 



Mainstream Fishing är ett realistiskt strömfiskespel baserat på Three Gates unika system för rörligt vatten. 
Spelaren avancerar genom flera nivåer och utmaningen är att läsa vattnets rörelser och finna rätt plats att 
kasta. Spelet innehåller även utrustningsuppgraderingar, troférum och system för fiskeuppfödning. 
 
Lanseringen av 8 to Glory, det officiella spelet från PBR, har inletts och spelet finns sedan 25 augusti 
tillgängligt för nedladdning via Apple App Store och Google Play Store. PBR har postat några inlägg om 
spelet i sociala medier, men har i övrigt hållit låg profil i väntan på att spelets integritet och skalbarhet testas. 
Så långt har testningen gått bra och responsen från spelarna har varit mycket bra, så vi är förväntansfulla 
inför eskaleringen av marknadsföringen av spelet under de två kommande månaderna, som kommer att 
kulminera i samband med PBR-finalen i Las Vegas 2-5 november. 
 
MainStream Fishing planeras för lansering under fjärde kvartalet 2016 och kommer att korsvis 
marknadsföras med 8 to Glory.  
 
 

Väsentliga händelser under perioden 
 
Som ett led i den nya strategin genomförde Three Gates i februari 2016 en nyemission på ca 6 miljoner kr 
före transaktionskostnader för att stödja genomförandet av tillväxtplanen och påbörja förberedelserna för 
att göra Bolaget publikt. 
 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
Inför noteringen av Bolagets aktie vid NGM Nordic MTF genomfördes en spridningsemission till kursen 35 
kr per aktie. Emissionen som tecknades till ca 162 procent, tillförde Three Gates AB ca 12 miljoner kr före 
emissionskostnader och ökade antalet aktier i Bolaget med 342 860. Antalet aktier inför listning uppgår till 
1 314 324 st fördelat på ca 626 aktieägare. Emissionslikviden erhölls under juli månad. 
 

 
Allmänt 
 
Personal 
Antalet anställda uppgick per den 30 juni 2016 till 13 personer. Medelantalet heltidsanställda för perioden 
uppgick till 10 personer. Könsfördelningen är 11 män och 2 kvinnor och medelåldern är 33 år. 
 
Aktien 
Three Gates Bolagets aktie kommer att upptagas till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet GATE 
den 16 september, 2016. 
 

 
Finansiell utveckling 
 

 Finansiering och finansiell ställning: 
Det egna kapitalet uppgick till ca 2 690 TSEK per den 30 juni, 2016 (ca -1 875 TSEK). Eget kapital 
per aktie vid full utspädning uppgick till ca 2,64 SEK (ca -37,50 SEK). Soliditeten vid periodens slut 
var ca 63 % (ca -583 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ca -3 662 TSEK 
under perioden (ca 185 TSEK). Periodens kassaflöde uppgick till ca 2 560 TSEK (ca 185 TSEK). 
 

 Intäkter: 
Bolaget har erhållit intäkter om ca 926 TSEK främst hänförliga till ersättning för 
utvecklingskostnader för spelet 8 to Glory. 
 



 Kostnader: 
Bolaget bedömer att nuvarande organisation är tillräcklig för att hantera fortsatt utveckling av 
Bolagets verksamhet under de kommande 12 månaderna, men det kan bli aktuellt med ytterligare 
rekrytering av personal. 
 

 Risker och osäkerhetsfaktorer: 
Det kan ta längre tid än Bolaget förväntar att nå ett positivt kassaflöde från verksamheten. 
 

NYCKELTAL 
 

 2016-06-30 2015-12-31 

Nettoomsättning  925 690 1 202 099 

Res. efter finansiella poster -3 774 994 59 780 

Res. i % av nettoomsättningen -407,80 4,97 

Balansomslutning 4 306 101 321 541 

Soliditet (%) 62,78 -583,18 

Avkastning på eget kapital (%) -280,66 -6,58 

Avkastning på totalt kapital (%) -174,17 15,74 

Kassalikviditet (%) 259,01 106,55 

 
           
                                                               

 

RESULTATRÄKNING   2016-01-01   2015-01-01 

  2016-06-30   2015-12-31 
Rörelsens intäkter m.m. 
Nettoomsättning   925 690        1 202 099 
  925 690   1 202 099 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter   -227 743   -25 464 
Övriga externa kostnader   -2 527 995   -600 527 
Personalkostnader    -1 895 019   -342 040 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
Anläggningstillgångar  -25 076  -47 541 
  -4 675 833   -1 015 572 
 
Rörelseresultat   -3 750 143   186 527 
Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    3   26 
Räntekostnader och liknande resultatposter    -24 854   -126 773 
  -24 851   -126 747 
 
Resultat efter finansiella poster   -3 774 994   59 780 
 
Resultat före skatt   -3 774 994   59 780 
 
Skatt på årets resultat    0   -37 998 
     
Periodens resultat   -3 774 994   21 782 

 
 
 
 
 
 
 



BALANSRÄKNING    2016-06-30   2015-12-31 

  
TILLGÅNGAR 
 

Anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer     198 906   13 888 
   198 906   13888 
 
Summa anläggningstillgångar    198 906   13888 
 

Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfodringar    0   77 605 
Övriga fordringar    363 849   31 203 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    984 396   0 
   1 348 245   108 808 
 
Kassa och bank 
Kassa och bank    2 758 950   198 846 
Summa kassa och bank    2 758 950   198 846 

 
Summa omsättningstillgångar    4 107 195   307 654 
 
SUMMA TILLGÅNGAR    4 306 101   321 542 
 
 
 

  



EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital  
 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (971 464 aktier)     537 146   50 000 
   537 146   50 000 
 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat    5 927 923   -1 946 970 
Årets resultat    -3 774 994   21 782 
   2 152 929   -1 925 188 
      
Summa eget kapital    2 690 075   -1 875 188 
 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder    10   1 908 000 
Summa långfristiga skulder    10   1 908 000 
 
 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder    650 259   14 717 
Aktuell skatteskuld    11 512   27 608 
Övriga skulder    730 016   92 445 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    224 239   153 960 
Summa kortfristiga skulder    1 616 016   288 730 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    4 306 101   321 542 
 
 

 
 
 
 
  



KASSAFLÖDESANALYS    2016-06-30   2015-12-31 

  
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat    -3 750 142   186 527 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    25 076   47 541 
Erhållen ränta m.m.    3   26 
Erlagd ränta    -24 854   -126 773 
Betald inkomstskatt    -16096   -31 740 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      
före förändringar av rörelsekapital    -3 766 013   75 581 

 
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar    77605   -77 605 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar    -1 317 042   -16 680 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder    635 542   7241 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder    707 840   195 989 
      

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -3 662 068   184 526 

 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer     -210 094   0 
      

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -210 094   0 

 
Finansieringsverksamheten 
Årets nyemission     8 340 257   0 
Amortering långfristiga lån    -1 907 990   0 
Utbetald utdelning     0   0 
Återbetalt aktieägartillskott     0   0 
      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    6 432 267   0 

 
Periodens kassaflöde    2 560 105   184 526 
Likvida medel vid årets början    198 846   14 320 
      

Likvida medel vid årets slut    2 758 951   198 846 

 
 
 
 

FÖRÄNDRINGAR I DET EGNA KAPITALET 
2016 (januari-juni) Aktiekapital Pågående 

nyemission 
Överkursfond Balanserat 

resultat 
Periodens 
resultat  

Summa 

Vid periodens 
början 

50 000   -1 946 970 21 782 -1 875 188 

Nyemission 487 146   7 853 111  8 340 257 

Pågående 
nyemission   

      

Disposition enligt 
beslut av årets 
årsstämma    

   21 782 -21 782 0 

Periodens resultat     -3 774 994 -3 774 994 

Vid periodens 
slut 

537 146   5 927 923 -3 774 994 2 690 075 



 

Principer för delårsrapportens upprättande 
 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I den senaste årsredovisningen användes K2-regelverket. 
Övergången från K2 till K3 har inte påverkat siffrorna i den föreliggande delårsrapporten. 

 

Inkomstskatter 
 
Three Gates redovisar mot bakgrund av Bolagets ställning inte värdet av underskottsavdrag som en tillgång 
i balansräkningen. Det ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per den 30 juni, 2016 till 3 801 
TSEK. 
 

Nästa redovisningstillfälle 
 
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016 kommer att publiceras den 30 november 2016. 
 
Visby den 13 september 2016. 
 
Styrelsen för Three Gates AB 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.  
 

Kontakt 
 
IR- och pressfrågor: 
E-post: ir@threegates.se 
 
Allmänna frågor: 
E-post: info@threegates.se 
 
Three Gates AB 
S:t Hansgatan 35 
621 56 Visby 
Sverige 
 
Göteborg Corporate Finance AB är Bolagets mentor på NGM Nordic MTF. 
Tel: 031-13 82 30 
E-post: info@gcf.se 
www.gcf.se 
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