
Mediacle ingår avtal med Parimatch
Mediacle, ett företag verksamma inom digital marknadsföring, mjukvara och IT-lösningar, har framgångsrikt tecknat avtal med Parimatch. Mediacle kommer att
erbjuda Parimatch kostnadseffektiva och mycket sofistikerade IT-tjänster för att utöka räckvidden på deras tillväxtmarknader.

Parimatch, som grundades 1994, är ett av de främsta sportspelsbolagen som erbjuder en robust onlinespelplattform i mer än tio länder. Kvalitet, variation och
flexibilitet är de viktigaste föreskrifterna som gör Parimatch till en av de mest uppmärksammade sportpelsplattformen världen över.

Mediacle är en snabbväxande leverantör av digitala medier och IT-lösningar för iGaming-industrin och erbjuder effektiva, prisvärda och mycket innovativa media-, IT-
och mjukvarulösningar för onlinespelindustrin. Med mer än fyra decenniers expertis inom iGaming-sektorn har Mediacle varit extremt framgångsrikt när det gäller att
erbjuda kraftfulla, kostnadseffektiva och sammanhängande IT- och marknadsföringslösningar till alla toppklassiga B2C-märken världen över.

Santosh Jain, verkställande direktören för Mediacle:

”Det är ett stort privilegium att samarbeta med en av de sportspelande jättarna i världsklass som Parimatch. Detta är definitivt en spektakulär plattform för oss att
visa vår expertis, potential och kaliber. Vårt team är alla glada och vi ser fram emot att leverera fullskaliga tjänster och därmed förbättra produktiviteten och tillväxten.”

Avtalet med Parimatch förväntas ha en positiv ekonomisk inverkan på Mediacles kortfristiga intäkter.

Besök www.mediacle.com för att veta mer om Mediacle och de tjänster som den erbjuder.

För mer information,

vänligen kontakta: E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: + 46 8 43737866

Om Mediacle

Mediacle erbjuder en fullfjädrad verktygssats för iGaming-ekosystemet, vilket lovar kvalitet, överkomliga priser och innovation. Företaget kan skryta med en
imponerande rekord av prestationer när det gäller att erbjuda omfattande digital marknadsföring och IT-tjänster till iGaming-varumärken i världsklass. För
närvarande verkar företaget i London, Stockholm och Bangalore.

Mediacle Group AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med företagsidentitetsnr. 559026-5566 och ett säte i Stockholm. Reglerat av aktiebolagslagen. Företaget är
noterat på den nordiska tillväxtmarknaden (NGM) Stockholm med ticker-symbolen MEGR.


