
 

 

 

Scout Gaming ingår avtal med ComeOn 

Scout Gaming Group ingår avtal med ComeOn om leverans av bolagets Daily Fantasy Sports-plattform. 

Avtalet innebär att ComeOn kommer att kunna erbjuda Daily Fantasy Sports (DFS) till sina slutkunder på 

alla sina varumärken. I ett första skede innebär avtalet en free-to-play-version, intentionen är dock senare 

integrera betalningslösningar för spel om pengar.    

Scout Gamings plattform väntas vara integrerad i ComeOns produktutbud under andra kvartalet 2018 och 

därmed i god tid före Fotbolls-VM.  

”Att ComeOn som är en erkänd och innovativ aktör väljer att integrera Scout Gamings produkt är ett kvitto 

på att vår produkt och DFS-vertikalen fortsätter sin etablering i Europa”, kommenterar Scout Gamings vd, 

Andreas Ternström. 

Innan dagens offentliggörande bestod Scout Gamings europeiska likviditetsnätverk av Betsson, Bethard, 

Nordic Leisure, Gofantasy, Fanteam och PAF, varav de tre sistnämnda har gått live med Scout Gamings DFS-

produkt. 

 ”Vi har som ambition att alltid ligga i framkant när det gäller vårt produkterbjudande. Scout Gamings DFS-

plattform ligger helt rätt i linje med den ambitionen och kommer att bli ett bra komplement till ComeOns 

befintliga sporterbjudande” kommenterar Heidi Skogster, ComeOns COO. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Andreas Ternström, vd 

Tel: +46 706 770 660 

E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com  

Om ComeOn 

ComeOn är en av Cherry helägd speloperatör som i Norden har en ledande ställning. Bolaget har cirka 400 

anställda och har kontor i London, Stockholm och Malta. ComeOn erbjuder spel på Odds, Live Odds, Casino 

och Live Casino samt opererar ett antal andra varumärken. ComeOns moderbolag Cherry är noterad på 

Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs mer om Cherry på www.cherry.se/sv. 

Om Scout Gaming Group 

Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget 

erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta 

sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med 

utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling 

hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: 

www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 

 

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, den 20 mars 2018, klockan 17.10 CET. 
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