Spiffbet tecknar avtal med Betsson för lansering av spel i Spanien
Avtal med Betsson om lansering av spel i Spanien
Gäller hybridspel Take5Live
Lansering på Betssons spanska spelsajt https://www.betsson.es/ så fort som möjligt
Spiffbet, som utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games, har
tecknat avtal med Betsson om lansering av de egenutvecklade hybridspelen Take5Live i Spanien.
Spelen kommer att integreras och lanseras på Betssons spanska spelsajt https://www.betsson.es/ så fort som möjligt.
"Betsson driver några av de mest spännande och innovativa sport- och casinospelen i världen och vi är stolta över att våra Take5-spel nu blir
tillgängliga för Betssons spelare”, säger Lennart Gillberg, VD på Spiffbet.
”Att arbeta med Spiffbet har varit okomplicerat. Vi är säkra på att det blir en framgång att lägga till Take5-spelen till vårt redan enormt
populära spelpaket. Vi arbetar hårt för att kunna lansera spelen på vår webbplats i Spanien så snart som möjligt”, säger Andrea Rossi,
Managing Director Southern Europe & LatAm på Betsson Group.
Om Betsson
Betsson är ett svenskt företag som erbjuder ett antal online-spelprodukter, såsom casino, poker, bingo, sportspel och skraplotter genom mer
än 20 spelvarumärken inklusive Betsson, Betsafe och NordicBet. Betsson AB är noterat på NASDAQ Stockholm Large Cap List.
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 klockan 11:30 CET.
För ytterligare information:
Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot, tel: 076-010 17 61, lennart.gillber@spiffbet.com
Om Spiffbet
Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen
erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan
skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en
egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och
SpiffXCuracao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens i Storbritannien.
Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

