
Samarbetet med Twelve40 ger SpiffX två nya operatörer
Take5Live går live på lotterioperatörerna Islandslotto och Wildcrypto
En följd av avtalet med lotteriplattformen Twelve40
Tydlig effekt av integrering till plattform

SpiffX, som utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spel för mobila plattformar, går live med sina Take5Live-spel på de båda
lotterioperatörerna Islandslotto och Wildcrypto. Det sker som en följd av avtalet med lotteriplattformen Twelve40, som tecknades i februari i år.

Twelve40 blir därmed den första plattformen där effekten av att vara integrerad till en plattform blir tydlig. Det ger SpiffX möjlighet att med en
teknisk koppling nå ut med sina produkter via flera operatörer.

SpiffXs spelpaket Take5Live är innovativa mobilbaserade fotbollsspel som ger spelarna möjlighet att satsa på om det blir mål i en utvald match
inom de närmaste fem minuterna.

Lennart Gillberg – VD i SpiffX AB sade: 

"Det är mycket glädjande att samarbetet med Twelve40 ger utdelning. Twelve40 har visat stort intresse och engagemang för våra
spelprodukter. Jag ser fram emot Fotbolls-VM med två nya operatörer som dessutom verkar på lotterimarknaden. Det ger oss ny kunskap om
hur vi kan maximera våra spel.”

William Trentini – CEO på Wildcrypto sade:

”På Wildcrypto är vi mycket upprymda över att kunna erbjuda våra spelare det första sportspelet precis i tid för Fotbolls-VM. Flera spännande
spel kommer.”

Nigel Renouf – Business Development Director på Twelve40 Group sade:

”Vi är glada att samarbeta med SpiffX, som delar vår passion att erbjuda innovativa och engagerande spelupplevelser. Vi är övertygade om att
SpiffXs produkter kommer att bli en succé för de operatörer som är knutna till oss på marknader över hela världen.”

Om Islandslotto

Islandslotto är en helt ny och oberoende onlineoperatör av lottokaraktär. Islandslotto har även nyligen lanserat fem realtidsspel som fungerar
ungefär som traditionella skraplotter. Islandslotto Limited är licensierat av Jersey Gambling Commission. Läs mer
på https://www.islandslotto.com/.

Om Wildcrypto

Wildcrypto är en lotterioperatör baserad på blockchain-teknik. Det ger spelarna de mest transparenta och ärliga chanserna att vinna.
Wildcrypto liknar ett vanligt online standardlotteri med innovativa casino- och lottospel, men har flera stora fördelar. Wildcrypto är pionjär med
lotterispel baserat på blockchain-teknik och har som ambition att förändra lotterimarknaden. Läs mer påhttps://www.wildcrypto.com/about/.

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 25 maj 2018, kl. 08:30 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. Operativa verksamheten bedrivs i
utländska dotterbolagen SpiffX Curacao N.V. och SpiffX Malta Ltd.

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


