
Spiffbet levererar casinospel i Afrika

Spiffbet levererar BlueSands Casino på flera marknader i östra Afrika i samarbete med Centric Holdings

Första avtalet för Spiffbets nyligen förvärvade casinospel

Nyckelfärdiga online casinospel

Ny era för Spiffbet inledd

Spiffbet, som utvecklar onlinespel för casino och betting, har skrivit avtal med speloperatören Centric Holdings om leverans av en nyckelfärdig

white label-lösning för casinospel till Centrics licensierade verksamhet i östra Afrika.

Centric Holdings lanserar den nya serien av casinospel under varumärket BlueSands Casino. BlueSands Casino kommer inledningsvis att

bestå av de 22 mest populära casinospelen i tillägg till några nya skräddarsydda videoslots anpassade för regionen. Ett nytt API kommer

också att leverera Spiffbets Take5-spel till Centric. BlueSands Casino beräknas gå live om cirka två månader.

"Det är väldigt spännande med vår nya produktportfölj och det här avtalet är vårt genombrott med casinodelen. Vi har arbetat intensivt för att

kunna erbjuda hela spelutbudet till vår omfattande kundbas och känslan är att vi är där nu”, säger Lennart Gillberg, Spiffbets VD.

”Det är mycket hög kvalitet och en helt ny online-upplevelse på de casinospel som Spiffbet erbjuder och vi tror därför att de kommer att bli

populära hos våra kunder. Vi arbetar med att få licenser även på andra marknader i Afrika där vi kan erbjuda våra kunder Spiffbets

produkter”, säger James Gashoka, marketing director på Centric Holdings.

För ytterligare information:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2018, kl. 08:30 CET

Om Spiffbet (egentligen SpiffX AB under namnändring till Spiffbet AB) 

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting. Spiffbets casinospel 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 har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den

operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos

regering. SpiffX har även licens i Storbritannien. 

SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.


