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PRESSMEDDELANDE	  
	  
Intressebolaget	  Social	  Thrills	  lanserar	  spel	  för	  Facebook	  
	  
Intressebolaget	  Social	  Thrills	  AB	  som	  Mr	  Green	  &	  Co	  äger	  41,85	  procent	  av	  
lanserar	  sitt	  första	  spel	  för	  Facebook.	  På	  kasinot	  Spin	  Tower	  Casino	  spelar	  
man	  med	  virtuell	  valuta,	  som	  endast	  kan	  användas	  för	  fortsatt	  spel.	  
	  
Spin	  Tower	  Casino	  väntas	  få	  en	  stor	  publik	  då	  man	  erbjuder	  spelaren	  en	  ny	  
generation	  enarmade	  banditer	  med	  ett	  nytt	  koncept	  för	  gamification	  för	  detta	  
produktsegment.	  Spel	  i	  sociala	  medier	  är	  helt	  inriktat	  på	  underhållning	  –	  inte	  på	  
spelvinster.	  Spelaren	  betalar	  inte	  för	  spelandet,	  men	  kan	  köpa	  sig	  vissa	  fördelar.	  	  
	  
–	  Socialt	  kasino-‐spelande	  växer	  mycket	  snabbt.	  Vi	  bedömer	  att	  Spin	  Tower	  
Casino	  har	  potential	  att	  attrahera	  en	  betydande	  del	  av	  de	  sociala	  casinospelarna,	  
både	  från	  de	  som	  spelar	  på	  befintliga	  produkter	  samt	  helt	  nya	  spelare,	  säger	  
Mikael	  Pawlo,	  VD	  för	  Mr	  Green	  &	  Co	  och	  fortsätter:	  	  
–	  Spin	  Tower	  Casino	  är	  en	  del	  i	  Mr	  Green	  &	  Co:s	  strategi	  att	  satsa	  på	  fler	  
produkter	  och	  varumärken	  inom	  nätspel,	  vilket	  är	  vår	  kärnkompetens.	  Vi	  söker	  
och	  utvärderar	  kontinuerligt	  projekt	  och	  produkter	  inom	  detta	  område.	  
	  
Mr	  Green	  har	  hittills	  investerat	  19,1	  Mkr	  i	  Social	  Holdings	  Ltd,	  som	  äger	  Social	  
Thrills	  AB.	  De	  kommande	  tolv	  månaderna	  väntas	  inte	  något	  positivt	  nettobidrag	  
till	  koncernen.	  
	  
Mr	  Greens	  medgrundare	  Henrik	  Bergquist	  och	  Fredrik	  Sidfalk	  har	  varit	  med	  och	  
grundat	  Social	  Thrills	  och	  konceptutvecklat	  Spin	  Tower	  Casino.	  
	  
För	  ytterligare	  information	  kontakta:	  	  
Mikael	  Pawlo,	  VD	  för	  Mr	  Green	  &	  Co	  AB	  (publ),	  tel	  +46	  8	  24	  80	  60	  	  
Anna	  Magnusson,	  VD	  för	  Social	  Thrills,	  tel	  +46	  70	  383	  49	  66	  
	  
Mr	  Green	  &	  Co	  AB,	  listat	  på	  AktieTorget,	  grundades	  2013	  och	  investerar	  i	  bolag	  inriktade	  på	  nätspel.	  
Webbplats	  :	  www.mrgco.se	  	  


