
Mediacle tecknar avtal med Parimatch som kund avseende dess
egenutveckla de spel
Mediacles dotterbolag Mplay Games ingår avtal med Parimatch som kund avseende hela sin portfölj av egenutvecklade spel.

Mediacles spelstudio Mplay Games som har utvecklat och lanserat spel som Indian T20 League, Crorepati Challenge, Andar Bahar och Teen Patti Express
ingår nu sitt första kundavtal av hela dess portfölj av spel. Spelstudion har lanserat totalt fyra spel fram till idag och beräknar att släppa ytterligare tio
speltitlar till under 2020. Avtalet gäller samtliga av Mplay Games nuvarande och kommande speltitlar som kommer att lanseras under 2020.

Parimatch är en av de ledande aktörerna inom onlinecasinon och sportsbetting globalt med en bred närvaro på asiatiska marknaden. Integrationen av Mplay
Games gör att Parimatch kan växa och befästa sin position ytterligare på den sydasiatiska marknaden.

Mediacle kan idag inte uttala sig om hur stor ekonomisk inverkan avtalet kommer bidra med i framtiden, men initialt har inte avtalet någon väsentlig
ekonomisk inverkan på bolaget.

Besök https://www.mplaygames.com/ för att lära dig mer om spelen och deras erbjudanden.

För mer information, vänligen kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: + 46 8 43737866

Om Mplay Games

Mplay Games Limited är ett helägt dotterbolag till Mediacle Group som startades i början av 2020. Mplay Games ska utveckla och vara leverantör av
premiumspel till operatörer världen över inom iGaming-industrin. Spelen är vackert utformade för att underhålla spelare globalt på flertalet plattformar. Vår
superlativa teknik och interaktiva spelfunktioner ger en utmärkt spelupplevelse till våra användare. Vi har tillsatt ett team av passionerade spelutvecklare och
designers som är inspirerade av att leverera exceptionell spelupplevelse till våra användare.

Om Mediacle

Mediacle är ett globalt företag inom digital media och IT-lösningar som erbjuder heltäckande tjänster inom iGaming. Företaget har tagit en stark position på
iGaming-marknaden genom att vända sig mot etablerade B2C-företag i iGaming-branschen. Just nu har de kontor i Stockholm, London och Bangalore.

Mediacle Group AB är ett svenskt företag med organisationsnummer 559026-5566 och med registrerat kontor i Stockholm. Regleras av aktiebolagslagen
och är listat på Nordic Growth Market (NGM) Stockholm med symbolen MEGR.


