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BETSSON LANSERAR ONLINESPEL I PROVINSEN OCH STADEN 

BUENOS AIRES I ARGENTINA 

Betsson fortsätter att stärka närvaron i Latinamerika genom att ingå partnerskap med 

lokala operatörer i linje med bolagets tillväxtstrategi för regionen. Betsson, tillsammans 

med en ledande landbaserad operatör, Casino de Victoria, har beviljats licenser både för 

provinsen och för staden Buenos Aires i Argentina. Betssons onlinespelerbjudande är 

nu lanserat på båda marknaderna.   

 

Jämfört med den mycket mogna landbaserade spelmarknaden är onlinespel ett relativt nytt 

fenomen i Argentina och utgör därmed en stor potential för Betsson i landet. För den 

argentinska marknaden har Betsson ingått ett partnerskap med Casino de Victoria, som är en 

av de ledande landbaserade operatörerna i Argentina och en del av Grupo Mautone. 

Ambitionen är att bli marknadsledande på den snabbväxande marknaden för onlinespel i 

Argentina genom att kombinera Betssons digitala kunnande och teknologiplattform med Casino 

de Victorias lokala marknadsexpertis.  

Betsson.com.ar (staden Buenos Aires) och betsson.bet.ar (provinsen Buenos Aires) är nu 

lanserade och erbjuder sportspel online (både pre-match och live), kasino, bordsspel och 

hästkapplöpningar.  

“Lanseringen i Argentina är ytterligare en viktig milstolpe i Latinamerika och stärker Betssons 

närvaro i regionen. Licenserna för provinsen och staden Buenos Aires stärker vår position i 

regionen. Latinamerika en strategiskt viktig region där vi redan levererar goda resultat och vi har 

stora ambitioner för Argentina,” säger Pontus Lindwall, vd för Betsson AB. 

Betsson lanserade sin verksamhet i provinsen Buenos Aires den 6 januari 2022 efter att ha 

erhållit en licens från Provincial Institute of Lottery and Casinos (IPLyC). Verksamheten i staden 

Buenos Aires lanserades i sin tur den 17 januari 2022 genom att en licens erhållits av City 

Lottery (LOTBA). 

Betssons vision är att leverera branschens bästa kundupplevelse. Betssons erbjudande i 

Argentina är utvecklat på bolagets robusta teknologiplattform och omfattar Betssons 

egenutvecklade sportbok, en stor mängd kasinospel och innovativa funktioner, med ambitionen 

att tillhandahålla en mycket konkurrenskraftig spelupplevelse. 

 

För mer information, kontakta gärna: 

Kommunikation Betsson AB  

press@betssonab.com  

 

Investerarrelationer Betsson AB 

ir@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 
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hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm 

(BETS). 

 

Om Casino de Victoria 

Casino de Victoria S.A. och koncernen där bolaget ingår (Grupo Mautone) har lång erfarenhet 

och teknisk kunskap av att driva verksamheter inom kasino och spel, restaurang och 

besöksnäring, i provinsen Entre Ríos och i provinserna Buenos Aires och Mendoza. För mer 

information, besök https://casinovictoria.com.ar 

https://casinovictoria.com.ar/

