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Pressmeddelande Betsson AB (publ) 

Betsson ingår B2B-avtal för sportbok och plattform med 

Masterpiece Gaming 

Betsson har blivit valt som leverantör av sportbok och plattform (Player Account 

Management, PAM) av Masterpiece Gaming Limited inför sin lansering som online-

speloperatör på den tyska marknaden.  

Det fleråriga avtalet avser Betssons egenutvecklade sportbok och teknologi (Techsson) 

samt även kundservice, oddssättning, riskhantering, och Betssons betalplattform (PAAS). 

Detta samarbete är i linje med Betssons långsiktiga tillväxtstrategi och stärker bolagets 

position som en efterfrågad leverantör av sportbok och plattform (PAM) på flera 

internationella marknader.  

Masterpiece Gaming Limited, ett dotterbolag inom den tyska mediekoncernen ProSieben 

Sat.1 (inom segmentet ”commerce & ventures”), avser att erbjuda sportbok på den tyska 

marknaden under varumärket JackOne (jackone.de). På längre sikt har speloperatören 

dessutom internationella ambitioner på fler reglerade marknader. Masterpiece Gaming 

har potential att nå ut till en stor mängd kunder och kommer att gå ut med en större 

reklamkampanj i premium tv-kanaler och digitalt. Planen är att lansera sportboken på den 

tyska marknaden innan EM i fotboll startar. 

Masterpiece Gaming Limited kommer att betala en prestationsbaserad avgift. Avtalet 

löper på två år med option till förlängning.     

”Avtalet visar att vi har en konkurrenskraftig och attraktiv sportbok. Att kunna addera 

Masterpiece Gaming till vår lista över partners speglar våra ambitioner som B2B-

leverantör som en del av vår tillväxtstrategi. Vi är stolta över att Masterpiece Gaming valt 

Betsson som leverantör,” säger Pontus Lindwall, VD Betsson AB. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Jenny Lilljeqvist, VP Communications & Sustainability Betsson AB 

+46 733 68 33 69 

jenny.lilljeqvist@betssonab.com   

mailto:jenny.lilljeqvist@betssonab.com
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Martin Öhman, CFO Betsson AB 

martin.ohman@betssonab.com  

 

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, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är 

noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS). 
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