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BETSSON LANSERAR SPORTBOK I COLORADO, USA 

Betsson har idag lanserat sin sportbok genom en mobilapp under varumärket Betsafe i 

delstaten Colorado, tillsammans med partnern Dostal Alley Casino. Business-to-

Consumer-lanseringen (B2C) av Betsafe är en viktig komponent i bolagets Business-to-

Business-strategi (B2B) då B2C-erbjudandet är ett sätt att marknadsföra Betssons 

egenutvecklade sportbok, anpassad för den amerikanska marknaden, mot nya och 

befintliga operatörer.   

I samband med lanseringen har Betsson öppnat ett kontor i Denver vars primära syfte är att 

stötta den regionala B2B-verksamheten och där en kundansvarig för B2B-erbjudandet i USA 

har rekryterats. Även B2C verksamheten kommer ledas från kontoret och landsansvarig för 

B2C-erbjudandet finns redan på plats. 

”Lanseringen av vår egenutvecklade sportbok i USA är en viktig milstolpe. Vi etablerar oss på 

en ny kontinent, utvidgar Betssons globala närvaro och stöttar både våra B2B- och B2C-

ambitioner. Det har krävts många månaders hårt arbete där produkt- och teknologiteamen 

jobbat tillsammans för att kunna erbjuda en produkt anpassad för den amerikanska 

marknaden,” säger Pontus Lindwall, vd och koncernchef för Betsson AB. 

För att möjliggöra lanseringen i Colorado har omfattande regulatoriska och tekniska 

förberedelser genomförts för att säkerställa att Betssons sportbok möter de höga krav som 

ställs i USA. Den GLI 33-certifiering som Gaming Laboratories International utfärdat för 

sportboken i Colorado är dessutom ett krav för att kunna verka i flera andra delstater. 

Certifieringen utgör därmed en viktig hörnsten i etableringen av Betssons erbjudande av B2B-

sportboken i USA.  

Betsafe-appen kommer att vara tillgängliga både för iOS- och Android-användare. Appen 

erbjuder ett stort utbud av sporter, betting och betalningsalternativ, konkurrenskraftiga odds och 

spännande kampanjer för kunder som uppehåller sig i Colorado.  

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 

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

(BETS). 
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