
SpiffX tecknar avtal med spansk speloperatör

Avtal med en av Spaniens ledande speloperatörer Grupo Veramatic

Mobilapparna Take5Live integreras och lanseras på gruppens spelsajt Jokerbet.es

Spanienbaserade Grupo Veramatic och SpiffX har tecknat ett avtal om integrering och lansering av Take5Live på den spanska marknaden på

spelgruppens spelsajt Jokerbet.es (https://www.jokerbet.es/).

SpiffXs spelpaket Take5Live är ett innovativt mobilbaserat fotbollsspel som ger spelarna möjlighet att satsa på om det blir mål i en utvald

match inom de närmaste fem minuterna. Take5Live kan spelas på spelarens telefon på arenan under en match, i puben med vänner eller

hemma framför TVn. Allt spelaren behöver göra är att välja en match, ange insats och trycka på en knapp för att välja vilket lag man tror ska

göra mål.

Via Take5Live blir det möjligt för Jokerbets kunder att spela på matcher i engelska Premier League, spanska La Liga, fotbolls-VM i Ryssland,

Champions League och den nigerianska fotbollsligan NPFL.

Lennart Gillberg – VD i Spiffx AB sade: "Veramatic har lång erfarenhet och god kunskap om branschen och är en av de stora aktörerna på

den spanska marknaden. Vi är därför mycket glada över att ha tecknat avtal och ser fram emot att tillsammans med Veramatic göra vår

spelprodukt till en framgång under VM i Ryssland och givetvis även därefter”.

Jorge Justicia – CEO på Grupo Veramatic sade: ”Beslutet att välja SpiffX var väldigt enkelt då bolaget är en frisk fläkt i spelbranschen med

en ny spelprodukt som vi tror på och som har hög potential. Med detta partnerskap tar vi ett nytt viktigt steg på vägen mot att bli den främsta

onlineaktören på den spanska spelmarknaden.”

Om Grupo Veramatic

Grupo Veramatic driver spelhallar och kasinoprodukter i Spanien sedan 1986 och är en av de största aktörerna på marknaden med mer än

150 egna försäljningsställen. Under 2017 blev Veramatic först med att introducera betting offline i regionen Andalusien i södra delen av

Spanien och lanserade samma år onlinevarumärket och spelsajten Jokerbet.es. Läs mer på https://grupoveramatic.es/.

För ytterligare information se www.spiffxgames.com

Kontaktperson:

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

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

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018, kl. 13:30 CET

Om SpiffX

SpiffX är en spelleverantör som adresserar en ny vertikal på bettingmarknaden. SpiffX levererar innovativa mobilbaserade

hybridspel till spel-, lotteri- och telekomoperatörer i behov av intäktsdrivande innehåll. Med sina hybridspel har bolaget hittat

en egen nisch på marknaden som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i

dotterbolaget 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.


