STÖRRE ÄN UNIBET.
Patrik Selin är VD för
Ongame med plats för
150 000 pokerspelare.
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Poker på nätet har exploderat och
Ongame som leverar både spel och
system sitter med trumf på handen.
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UT MED SPADER KNEKT , han som står

för framtiden.
Ongame etablerades på nätet 2001.
”Vi kom precis i rätt ögonblick när det bara var
några få aktörer som kunde erbjuda pokerspel.”
Det säger Patrik Selin, som kom till Ongame
2003 och året därpå blev VD när företaget behövde stabiliseras och formaliseras. Tidigare
var han försäljningschef på Avanza.
Idag är Ongame med sajten PokerRoomcom och systemleverantören PokerNetwork
ett av världens tre, fyra stora nätpokerföretag
och betydligt större i denna spelform än till exempel Unibet.
PokerRoom.com har cirka fyra miljoner registrerade besökare, av dessa spelar cirka
150 000 regelbundet om riktiga pengar, real
money. Populärare är sajter med låtsaspengar,
eller play money, och för detta har Ongame
skapat sajten Pokergaming.com som också
fungerar som nybörjarskola och aptitretare till
äkta spelturneringar.
”Även om pokerfebern kanske når sin höjdpunkt just nu kommer spelet att lägga sig på en
högre nivå. USA, Kanada, England och Sverige är de största pokerländerna på internet.
Men i USA har sajterna bara skummat på ytan,
där finns helt andra traditioner att spela poker.
Mellan 50 och 80 miljoner amerikaner spelar

årets
it-företag

ONGAME
Motivering
Ongame är
Uppsalaföretaget som
erbjuder poker på nätet
via den egna sajten
PokerRoom.com med
exceptionellt stora
framgångar. Pokerprogrammen är egenutvecklade och säljs
dessutom via dotterbolag till andra spelaktörer på internet.
Affärsidén är ett
ovanligt bra exempel
på att specialiserad
mjukvara kan generera
snabb tillväxt och
mycket god lönsamhet.
Bolaget växte med
253 procent i fjol,
med en marginal på
33 procent. Det gör
Ongame till ett av de
snabbast expanderande och mest lönsamma
bolagen inom svensk IT
och ett spännande
exempel på ett svenskt
entreprenörsbolag som
på kort tid nått en internationell marknad
med hjälp av internet.
Ongame kan dessutom
bli nästa IT-bolag
på börsen.
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rar det första kortet i det som ska bli
en fulländad stege, men 10:an kan
också innebära en annorlunda livsstil. Det hela
började för ungefär 10 år sedan:
Oskar Hörnell och Claes Lidell studerade
vid Uppsala universitet, psykologi respektive
medicin. Några förflugna ord från en professor
etsade sig fast i deras minne. Vad han sa var att
vem som helst kan åka runt till olika casinon
och tömma delar av kassavalven. Det gäller
bara att räkna tiorna som läggs ut. Stå bredvid
och lägg tiorna på minnet och när kortleken
börjar sina är det dags att göra insatserna. Då
har vinstmöjligheterna bytt sida, från casinot
till spelaren.
Oskar Hörnell och Claes Lidell bestämde
sig, de ville testa upplägget och gav sig iväg. I
fjorton dagar skulle de vara borta medan föräldrarna oroligt vred sina händer och manade
till försiktighet.
De var borta drygt ett år.
Och det gick bra, mycket bra. Men de tvingades åka till många länder och många casinon.
Vart de än kom blev de portförbjudna efter några kvällar. Att ha några kufar som räknade
kortlekens tior var inte casinona betjänta av.

Oskar Hörnell och Claes Lidell tröttnade till
slut på nomadlivet och började istället koncentrera sig på poker och då speciellt på varianten Texas Hold´em. Ett spel som sägs ge utrymme för strategiskt tänkande och matematiska beräkningar.
De kom hem till Uppsala igen, dot-comfebern började ange takten i världsekonomin
och kamraterna ville hänga på och utveckla
poker på internet. I två år stängde de in sig, levde på spelvinsterna och utökade brödraskapet
med Karl Hörnell, duktig Javaprogrammerare.

J

   
i Sverige, men bland de största i pokerns hemland USA. Sajten heter PokerRoom.com och
har fyra miljoner spelare registrerade.
Och nu har Ongame gjort sig startklar för en
börsnotering.
Det skulle i så fall göra familjen Hörnell med
pappa Erik och bröderna Oskar, Karl och Johan till miljardärer. Kanske inte var och en för
sig, men tillsammans och det efter bara drygt
fem år.
Här är årets IT-vinnare Ongames egen Royal Straight Flush. I spader, som har tolkningsföreträde runt spelarbordet när omgångens
dealer väljs.
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”Om bankerna har sina mest krävande dagar runt månadsskiftet
har vi det varje kväll, amerikansk tid. Då kan 15 000 vara inne”
K

även
om det finns många i leken. Familjen
Hörnell med pappa Erik och bröderna Oskar, Karl och Johan har 53 procent av aktierna och kunde hämta ut 43 miljoner i aktieutdelning för 2004.
Erik Hörnell sitter i styrelsen, Oskar är numera senior advisor och Karl programmerar
och satt med i den grupp på Ongame som i
VI PRESENTERAR SPADER KUNG
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ONGAME
STARTÅR: 1999
OMSÄTTNING 2004:

411 Mkr (116 Mkr)
RESULTAT 2004:

137 Mkr (27 Mkr)
ANSTÄLLDA: Cirka 180, varav 75
i födelsestaden Uppsala och drygt
100 i Stockholm. Dessutom är
40 knutna till kundsupportern
i Sydafrika.
ÄGARE: Familjen Hörnell 53 procent,
Claes Lidell 28 procent, Bo Johnson
15 procent, en handfull intressenter
har resten.
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DAGS ATT LÄGGA UT SPADER DAM, en
smart kvinna med glimten i ögat som
samtidigt värdesätter omsorg och
IT-säkerhet.
Ongame hade för två år sedan ett trettiotal
medarbetare, i maj månad 2005 ingår 180 medarbetare och till hösten lär de vara över 200.
Numera finns företaget på två ställen, i Uppsala och i SJ:s gamla huvudkontor vid Centralstationen i Stockholm. Dessutom har kundsupportern på cirka 40 medarbetare förlagts
till Sydafrika, det finns ett internetcasino i Costa Rica och spellicensen är utfärdad i indianreservatet Kahnawake i Canada.
”Vi kan utan tvekan jämställa oss med de säkerhetskrav som bankerna har på internet. Om
bankerna har sina mest krävande dagar runt
månadsskiften har vi det varje kväll, amerikansk tid. Då kan runt 15 000 kunder vara inne
samtidigt och vi gör omkring 100 transaktioner i sekunden”, säger Patrik Selin.
”Dessutom har vi säkerhetssystem för att
upptäcka fusk. Vi känner igen spelare och spelmönster och varningsflaggor kommer upp hos
oss som gör att vi undersöker hur de olika pokergivarna spelats.”
Det vanligaste sättet är att två spelare går
ihop mot en tredje och kommunicerar med
varandra via SMS eller chattsidor.

april kunde premiärlansera ”real poker” i mobilen. Men för att bli en riktig smash-hit krävs
antagligen större skärmar och batterier som
klarar av långa spelsessioner. Yngste brodern,
Johan, är finanschef på företaget.
Den andre grundaren, Claes Lidell, har sitt
ägande kvar. Det är på drygt 25 procent och
för 2004 lyfte han 23 miljoner i utdelning.
”Nu för tiden är han mycket ute och reser”,
säger Patrik Selin lakoniskt som det brukar heta om tonfallet.
Styrelseordförande är Uppsalabon Bo Johnson, som via en nyemission 2000 fick en 15procentig ägarandel.

ESS . Hit bör marknadsavdelningen
på 20 medarbetare räknas. Att få personer hört talas om företaget i Sverige beror på
att Ongames ägare och ledning inte vill utmana den svenska lagstiftningen om spelverksamhet.
”Hade vi bedrivit affärer i Sverige skulle vi
säkert ha tillhört Sveriges tio största annonsörer. För att ligga på topp krävs mycket stora
marknadsinsatser”, säger Patrik Selin.
Affärsområdet PokerNetwork börjar också
växa sig allt starkare. Ongame licensierar ut sin
pokerkunskap och programvara till andra nätsajter. Hittills har avtal skrivits med ett tiotal
företag, ett av dessa är Betsson inom Cherrykoncernen.
En börsnotering rycker också närmare.
”Vi behöver inget kapital men nya pengar
skulle behövas den dag branschen konsolideras och det är dags för förvärv. Vi har ambitionen att vara klara för en notering på sex månader från det att styrelsen har sagt sitt.” ■
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Ongame har 125 programmerare som dels
utvecklar nya spel, dels förbättrar de nuvarande. Bland annat är en större närvarokänsla
framför datorskärmen målet.
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rätt regelbundet, öga för öga runt ett bord. Sedan har vi hela Asienmarknaden. Förr eller senare kommer Kina att häva förbudet och sluta
att blockera spelsajterna”, säger Patrik Selin.
Ongame omsatte förra året 411 miljoner
kronor (intäkterna kommer genom att man tar
i snitt två procent av den spelade potten) och
hade en vinst på 137 miljoner.
”Och i år, mellan januari och april, har omsättningen ökat med 48 procent.”

JAN-ERIC ÖHMAN
jan-eric.öhman@va.se
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