
 

 

 

Scout Gaming ingår avtal med Betsson Group 

Scout Gaming Group ingår avtal med Betsson Group om leverans av bolagets Daily Fantasy Sports-

plattform. 

Avtalet innebär att Betsson-koncernen får full tillgång till Scout Gamings DFS-spelplattform med möjlighet 

att erbjuda Scout Gamings Daily Fantasy Sports-lösning till koncernens samtliga kunder.   

Scout Gamings plattform väntas finnas fullt integrerad i Betssons-produktutbud under 2018. 

”Det är väldigt roligt att Betsson-koncernen, som är en av de ledande europeiska speloperatörerna väljer 

Scout Gaming som sin leverantör. Avtalet bekräftar att Daily Fantasy Sports snabbt vinner mark och att det 

är nästa snabbväxande online gaming-vertikal.”, kommenterar Scout Gamings vd, Andreas Ternström. 

”Vi har undersökt hur vi kan öka utbudet på sportsidan och har särskilt fastnat för möjligheterna när det 

gäller Daily Fantasy Sports. Att både bredda målgruppen av sportspelare samt öka lojaliteten bland 

spelarna är två av de främsta behoven vi tillgodoser med Daily Fantasy Sports. Scout Gaming har 

möjligheter att både leverera breda sporter och mer nischade, vilket passar oss väl. De erbjuder även det 

största europeiska likviditetsnätverket, vilket också vägde tungt i vår urvalsprocess”, kommenterar Betsson 

Groups speldirektör, Andy Broughton Braithwaite. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Andreas Ternström, vd 

Tel: +46 706 770 660 

E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com  

Om Scout Gaming Group 

Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget 

erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports lösning med stöd för de flesta 

sporter och ligor genom ett internt stat-center som också tillhandahåller information i realtid till spelarna. 

Lokala sporter kan tillhandahållas på begäran. Koncernen har drygt 50 anställda och har huvudkontor i 

Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support 

och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. 

Om Betsson Group 

Med över 20 iGaming-varumärken, inklusive Betsson.com, Betsafe.com, Nordicbet.com och CasinoEuro, 

erbjuder företaget oddsspel, casino och poker på många olika geografiska marknader. Betsson Group ägs i 

sin helhet av svenska Betsson AB – börsnoterat på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista – en av världens 

största spelkoncerner, som befunnit sig i hjärtat av branschen i över fem decennier. 


