
Betsson etablerar sig i USA genom avtal för sportspel i Colorado 
Betsson etablerar sig på den amerikanska marknaden för sportspel online genom att ingå avtal med partnern Dostal Alley Casino. Avtalet ger Betsson en
möjlighet att bedriva B2C-verksamhet för sportspel online i den amerikanska delstaten Colorado. Betsson planerar att lansera sin egenutvecklade sportbok
under första delen av 2021, efter att tillståndsprövning är klar.

Avtalet återspeglar Betssons ambitioner att växa på nya reglerade marknader och ger tillgång till den snabbt växande online-marknaden för sportspel i USA.
Den initiala avtalstiden är 10 år. Initiativet är ett första steg in på den amerikanska marknaden och kommer bidra med ny och viktig kunskap, nya kunder
och en möjlighet att etablera Betssons varumärke på den amerikanska marknaden. Etableringen speglar Betssons strategi att genom lönsam tillväxt och
med låg risk skapa förutsättningar för en stabil och långsiktigt hållbar verksamhet.

Betsson kommer inledningsvis bygga verksamheten i USA med ett mindre kontor i Colorado. Betssons vision är att erbjuda marknadens bästa
spelupplevelse, anpassad efter kundernas lokala behov och efterfrågan. Expansionen ger även Betsson en möjlighet att marknadsföra sin egenutvecklade
sportbok på den amerikanska marknaden som ett led i ambitionen att sälja sportboken till framtida Business-to-Business (B2B) kunder.

Colorado var den 18:e staten i USA att legalisera sportspel online från och med den 1 maj i år. Regleringen innehåller 33 licenser där var och en inkluderar
ett så kallat skin. Spelskatten uppgår till 10 % av bruttointäkterna av sportspel och kunder får registrera sig och spela på sport online inom statsgränsen.
Den totala marknaden för online sportspel i Colorado beräknas uppgå till cirka $200 miljoner (källa H2GC). Colorado är en delstat i tillväxt med närmare 6
miljoner invånare och den är en av de mer välbärgade delstaterna i USA med ett BNP i den övre tredjedelen av USA delstater. Delstaten är ett nav för både
teknik och sport och har lag i de större amerikanska sportligorna.

CinDee Spellman, CFO Dostal Alley Casino kommenterar: "Vi är ett företag med mer än 28 år i spelbranschen och är mycket glada över vårt nya
partnerskap med Betsson inom sportspel online i Colorado. Med decennier av erfarenhet inom online-spel, är vi övertygade om att Betsson kommer att ge
den allra bästa upplevelsen till spelare i The Centennial State!"

Pontus Lindwall, VD och koncernchef Betsson AB säger: "Jag är mycket glad att nå denna milstolpe och ytterligare expandera Betssons globala närvaro
genom att vi nu etablerar oss på den snabbt växande marknaden för sportspel online i USA. Dostal Alley Casino har bedrivit verksamhet i Colorado i över
60 år och kommer att spela en viktig roll i vår etablering i USA. USA har en stark sport -och spelkultur där vi nu ser ett skifte från ökad konvertering från
spel på traditionella kasinon till mer online spel och spel via mobila enheter. Efter att PASPA-lagen upphävdes har vi noga följt utvecklingen i USA och
övervägt olika alternativ för att ta oss in på marknaden. Vi ser nu fram emot att utforska potentialen med vår egenutvecklade sportbok."
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Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i
Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt
på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap (BETS). www.betssonab.com


