
Global Gaming har erhållit licens på Estlands reglerade marknad. 

 

EMTA (Estlands Skatte- och Tullstyrelse) har beviljat Global Gamings dotterbolag Safe Ent Ltd, en 

licens för Ninja Casino på den reglerade estländska marknaden och ger därmed officiellt ger sitt 

godkännande till företagets PayNPlay-tjänst. 

"Ansökningsprocessen tillsammans med regulatorn gav oss en möjlighet att visa att vår lösning 

erbjuder den allra högsta nivån av ansvarsfullt spelande genom att vi får en KYC på varje spelare." 

Säger Global Gaming COO Mark Wadsworth. 

CEO Joacim Möller kommenterar godkännandet så här: "Det faktum att reglerade marknader 

accepterar och godkänner vår lösning är starka signaler. Efter denna och vår förra licens från den 

Maltesiska spelmyndigheten (MGA) fortsätter vi nu att utvärdera möjligheterna även på andra 

jurisdiktioner och vi ser nu fram emot att inom en snar framtid kunna lansera Ninja Casino i Estland” 

 

För ytterligare information kontakta: 

Joacim Möller, CEO 

joacim.moller@globalgaming.com 

+46 8 551 154 32 

 

 

 

Om Global Gaming 

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster 

och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. 

Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna 

att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. 

 

 

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom CEO Joacim 

Möllers försorg, den 20 juli 2018, klockan 18:45 CET 

 

  



Global Gaming has been licensed in Estonia's regulated market. 

 

EMTA (Estonian Tax and Customs Board) has granted Global Gaming's subsidiary Safe Ent Ltd, a 

license for Ninja Casino on the regulated Estonian market, and thus officially giving its approval to the 

company's PayNPlay service. 

"The application process together with the regulator gave us an opportunity to show that our 

solution offers the highest level of responsible gaming by getting a KYC on each player." Says Global 

Gaming COO Mark Wadsworth. 

CEO Joacim Möller commented on the approval as follows: "The fact that regulated markets accept 

and approve our solution are strong signals. Following this and our previous license from the Maltese 

Game Authority (MGA), we are now continuing to evaluate opportunities in other jurisdictions and 

we are now looking forward to launch Ninja Casino in Estonia in a near future " 

 

For further information, please contact: 

Joacim Möller, CEO 

joacim.moller@globalgaming.com 

+46 8 551 154 32 

 

 

 

About Global Gaming 

Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services 

and operating a number of successful casino brands. 

Its flagship, Ninja Casino, builds on a revolutionary technology allowing players to enjoy a safe and 

seamless online casino experience without the hassle of a lengthy registration process. 

 

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the 

EU Directive of Market Abuse Regulation. 
 

The information in this report was sent for publication on 20 July 2018 at 18:45 CET by CEO Joacim 

Möller. 

 


