
SpiffX byter namn till Spiffbet
Namnbyte till Spiffbet, vilket bättre beskriver den nya affärsmodellen
Affärsmodellen innebär omstöpning till renodlad spelleverantör
Nya varumärken Spiffbet Casino och Spiffbet Games lanseras vid Betting on Sport-mässan i London 18-21 september
Bolaget kallar till extra bolagsstämma den 4 oktober för att genomföra namnbytet

SpiffX byter namn till Spiffbet. Bakgrunden till namnbytet är att bolaget har utvecklats till en renodlad spelleverantör och därmed utvecklat en
ny affärsmodell. Fokus har lagts på att utveckla innovativa mobilbaserade hybridspel i form av Take5Live för spel-, lotteri- och
telekomoperatörer i behov av intäktsdrivande innehåll. Hybridspelen kompletterades nyligen via ett förvärv av en spelplattform bestående av
30 casinospel. Den ursprungliga tanken om att etablera en börs för bettingoptioner har pausats.

Nya varumärken tydliggör erbjudandet

De nya varumärkena för de två produktområdena – Spiffbet Casino och Spiffbet Games – lanseras redan vid den viktiga branschmässan
Betting on Sport med pendangen CasinoBeats i London 18-21 september 2018. Under varumärket Spiffbet Casino marknadsförs både
enskilda casinospel och en nyckelfärdig white label-lösning för casinospel på nätet. Under Spiffbet Games marknadsförs bolagets
konsumentinriktade hybridspel för mobila plattformar. De nya varumärkena, med ny design och loggor på plats, lanseras i en egen monter vid
Betting on Sports där branschens beslutsfattare finns på plats.

Stark grund för ökad marknadsbearbetning

Tack vare den bredare produktportfölj som bolaget nu erbjuder, kan bolaget öka farten på sin marknadsbearbetning. Denna förändring och
ökade tillväxtambition manifesteras nu genom namnbytet till Spiffbet.

"Vi har nyligen genomfört stora och viktiga förändringar i bolaget vad gäller produkterbjudande, tillväxtambition och marknader. Därför vill vi ha
ett namn som ger en direkt association till vår nya verksamhet. Jag ser verkligen fram emot att presentera vår utökade produktportfölj under
det nya varumärket i London”, säger Lennart Gillberg, bolagets VD.

För att formellt fatta beslut om namnbytet kallar bolaget till en extra bolagsstämma den 4 oktober 2018.

För ytterligare information se www.spiffx.se

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 3 september 2018, kl. 08:46 CET

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting. Spiffbets casinospel erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet.
Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för våra kunderns specifika behov. Med
Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel.
Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av
Curacaos regering. SpiffX har även licens i Storbritannien.

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


