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By Mates  
grundades 2017 med visionen att demokra-

tisera E-sporten och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en 
ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen. Sedan start 
har man byggt upp mates.gg, en skalbar digital gamingplattform där man 
registrerar sig för att ta del av olika aktiviteter som organiserad träning, umgänge och tävlingar där man kan 
vinna fina priser från sponsorer. På kort tid har plattformen växt i raketfart och har idag ca 27 000 medlem-
mar, något som kan liknas vid en digital fritidsgård där man integrerar med likasinnade från hela världen. 

Tre anledningar att investera i By Mates
• By Mates har utvecklat en skalbar global 

marknadsledande gamingplattform för gamers 
vilket skulle kunna liknas vid en digital fritids-
gård. Genom flera olika intäktskällor i form av 
bland annat personliga professionella tränare, 
månadsabonnemang, utmaningar från part-
nerföretag, sponsorer och mycket mer erhåller 
man en väldiversifierad affärsmodell med höga 
marginaler som inbringar stora möjligheter för 
att bli ett framgångskoncept. 

• Communityplattformen har på kort tid 
växt till en global aktör och fortsätter växa 

exponentiellt. Per maj 2022 uppgår den totala 
användarbasen till 27 000 användare. Sedan 
januari 2022 till maj 2022 har användarbasen 
växt med en genomsnittlig månatlig tillväxttakt 
(CMGR) om ca 103 %.

• Bolaget verkar inom E-sportbranschen som är 
i kraftig tillväxt. E-sportmarknaden förväntas 
ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) 
uppgående till 22,6 % mellan åren 2021–2025 
och då uppgå till ett globalt marknadsvärde om 
2,89 miljarder dollar.
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Erbjudandet i sammandrag
Antal aktier innan emission: 

1 774 635
Antal aktier i erbjudandet: 200 000

Emissionsvolym: 10 MSEK
Pris per aktie: 50 SEK
Värdering Pre-Money: 

88 731 750 SEK
Värdering Post-Money: 

98 731 750 SEK
Teckningsperiod: 7 juni – 2 juli 2022

Exitstrategi: Trade sale / Börsnote-
ring inom 12-18 månader på någon 

av de svenska MTF:erna

Styrelsen har option att godkänna 
överteckning och emittera upp till 
100 000 aktier utöver det befint-

liga erbjudandet. Således kan den 
maximala emissionsvolymen uppgå 

till 15 MSEK. 

Kapitalanvändning
• 57 % marknadsföring för att 

växa gamingplattformen
• 22 % personalkostnader
• 15 % utvecklingskostnader
• 6 % övriga kostnader

Styrelse och ledande 
 befattningshavare
Styrelseordförande:  

Per  Bergström
Styrelseledamot och VD: 

 Andreas Bengtsson
Styrelseledamot:  

Tomas Ward
Styrelseledamot: 

 Marcus   Bergström
Styrelseledamot: 

Joachim  Rittfeldt Hofvenschiöld

Intäktsmodeller
• En samarbetspartner till By Mates marknadsför 

sig på plattformen genom utmaningar till använ-
darna, den som deltar i utmaningen kan få poäng 
som kan användas på plattformen och By Mates 
får i sin tur intäkter från samarbetspartnerna. 

• Premiummedlemsskap på plattformen som 
innefattar totalt tre olika nivåer som är skapade 
utifrån vilken nivå av gamer användaren är. 
Genom att erbjuda flera prenumerationspaket 
som skiljer sig utifrån pris och innehåll försäkrar 
sig Bolaget att erbjudandet passar alla individer 
på ett eller annat sätt. Detta återspeglar visio-
nen i Bolaget om att alla skall ha möjligheten 
att ta del av aktiviteter som gör det möjligt att 
utföra sin hobby.  

• Personlig tränare i olika nivåer beroende på 
vilken typ av träning som önskas. 

• Genom samarbeten med idrottsklubbar skapar 
By Mates en aktivering av medlemmarna i 
idrottsklubbarna och deras närstående på 
ett sätt som öppnar upp för nya intäkter för 
klubbarna och till viss del även för By Mates. 
Ökade intäkter samtidigt som fler aktiveras och 
mår bättre. 

• Skolor kan utöka sin fritidsverksamhet digitalt 
och få fler att använda fritids, utvecklas och 
interagera med vänner på ett tryggt och säkert 
sätt. Utvecklande för både språk och digitala 
färdigheter men också en stor intäktspotential 
för de skolor som implementerar tjänsten. 
By Mates tjänar pengar genom att ta betalt per 
användare från skolorna samt provision på 
skolornas ökade intäkter. 

E-sportmarknaden
Under 2020 uppgick det totala mark-
nadsvärdet till 0,97 miljarder dollar och 
det totala marknadsvärdet under 2021 
estimeras till 1,28 miljarder dollar glo-
balt. År 2025 estimeras marknadsvär-
det till 2,89 miljarder dollar, detta skulle 
innebära en prognostiserad global 
CAGR på 22,6 % mellan 2021–2025.

Scanna QR-koden 

och bli delägare!

Gaming marknaden
Prognoserna för den globala gaming-
marknaden ser fortsatt starka ut. Under 
de två senaste åren har tillströmning-
en i form av nya användare och nya 
intäkter påskyndats som ett resultat av 
de restriktioner som infördes till följd av 
pandemin. Gamingmarknaden gene-
rellt förväntas växa starkt kommande 
år.  Under 2020 uppgick det globala 
marknadsvärdet till 150 miljoner dollar, 
en siffra som förväntas stiga till drygt 
250 miljoner dollar under 2025.

* Estimat 
   Källa: https://www.statista.com/study/39310/video-games/

* Estimat 
   Källa: https://www.statista.com/statistics/1256162/global-esports-market-size/

Ägarlista top 6* Andel
Boom Bang & More AB 22,61%
Atle Bergström Invest Ab 19,73%
uBIT AB 11,50%
Exitus Aktiebolag 6,48%
Carl Tomas Ward 4,56%
Jimmy Jardefalk AB 4,51%
*Bolaget har per sista maj i år 
242 st aktieägare.


