
ahaWorld gör en omstart av sin casinoverksamhet. Byter teknikplattform med licens på Malta och i UK

ahaWorld AB har marknadsfört casino sedan 2013 med ahacasino.com, mobocasino.com och swedencasino.com som varumärken. Under september
månad kommer ahaworld göra en omstart av sin casino-verksamhet genom att byta teknikleverantör och därigenom modernisera innehåll och
spelupplevelse. Bolaget kommer samtidigt erbjuda sina spel via licenser från Malta och UK. 

Den gamla plattformen har inneburit begränsningar i arbetet med att erbjuda kunderna en modern spelupplevelse där den nya satsningen kommer att ge
betydande fördelar

Samtidigt som casino-verksamheten flyttas till ny plattform med ny leverantör, etableras nu hela verksamheten på Malta samtidigt som en expansion nu
förbereds för UK i och med att en licens i UK också adderas till utbudet.

Förutom ett starkt spelinnehåll kommer casinona också att kunna förmedla förbättrade säljkampanjer, lojalitetsprogram, erbjuda ett snabbare och enklare
sätt att bli medlem, samt att fördubbla antalet betalningslösningar anpassat för den enskilde spelaren.

Krister Bergström, VD Ahaworld säger:”Vår snabbaste och mest direkta tillväxt finns inom casino. Där har vi redan idag en stark organisk tillväxt. Vi har valt
att minska på marknadsinsatserna under året då vi har begränsningar i vår nuvarande plattform. När vi lanseras vårt nya och omstartade casino kan vi åter
igen börja satsa på kundrekrytering och stärka vårt lojalitetserbjudande. Vi kan samtidigt konsolidera verksamheten till Malta och få en del kostnadsfördelar
men också expandera på den intressanta UK-marknaden. Det är vårt första steg av flera att expandera i UK och närmast till hands därefter är att lansera
bingo i UK. Vi bedömer att UK kommer att lanseras under sen-hösten.”

Lanseringen av den omstartade casino-verksamheten sker under september månad.

Denna information är sådan information som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2017.

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007.
Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.
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