
 

 

 

Scout Gaming tecknar avtal med StarPick Ltd 

Scout Gaming Group ingår avtal med brittiska Starpick Ltd om leverans av bolagets Daily Fantasy Sport-

plattform. StarPick Ltd äger 100% av det indiska bolaget Starpick Fantasy Pt Ltd som under våren 

kommer att lansera Daily Fantasy Sport (DFS) i Indien med särskilt fokus på cricket.    

Avtalet innebär att StarPick får tillgång till Scout Gamings kompletta DFS-spelplattform, med möjlighet att 
erbjuda DFS till sina slutkunder på www.starpick.in. Lansering förväntas ske i slutet av mars 2018 med 
cricket som första sport. Under 2018 planeras ytterligare sporter att adderas till Starpick. 
 
”Vi har hittills fokuserat våra säljaktiviteter i Europa men potentialen för DFS i Indien är stor varför vi ser 
avtalet med StarPick som mycket spännande. Cricket är den klart största sporten i Indien vilket ger 
möjlighet att nå ett stort antal potentiella DFS-spelare. Även europeisk fotboll har många följare i Indien 
vilket på sikt kommer att bidra till ökad nätverkslikviditet för bland annat Premier League. Tack vare 
samarbetet med StarPick blir cricket en sport som vi kan erbjuda alla våra kunder framgent”, säger Andreas 
Ternström, vd på Scout Gaming. 
 
StarPick Ltd grundades i februari 2018 med huvudkontor i Bristol i Storbritannien och äger 100% av det 
indiska bolaget StarPick Fantasy Pt Ltd med säte i Bangalore. StarPick drivs av ett indiskt- och europeiskt 
team med lång erfarenhet från fantasy sport och online-spel. Inför lansering har StarPick etablerat 
samarbeten med olika aktörer, däribland NDTV som är ett ledande indiskt mediebolag med stor räckvidd 
globalt för cricket.  
 
"Vi är stolta över att lansera StarPick Daily Fantasy Sport i Indien. Tillsammans med Scout Gamings 
sofistikerade DFS-plattform och vår erfarenhet från sport, särskilt cricket, är vi övertygade om att StarPick 
kommer att erbjuda en spelupplevelse som kommer bli väl mottagen i Indien. "Säger Trigam Muhkerjee, 
medgrundare och COO på StarPick. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Scout Gaming 

Andreas Ternström, vd 

Tel: +46 706 770 660 

E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com  

StarPick 

Trigam Mukherjee, Medgrundare och COO 

Tel: +91 9731651640 

E-mail: trigam@starpick.in   

 

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. Koncernen har cirka 60 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. För mer information om bolaget, vänligen besök: 

www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 
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Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, den 21 mars 2018, klockan 16.15 CET. 

 


