
 

 

 

Scout Gaming tecknar licensavtal med tier 1-operatören Dafabet 

Scout Gaming har ingått licensavtal med Dafabet avseende leverans av Scout Gamings Fantasy Sports- 

och poolbetting-plattform.  Dafabet är en ledande asiatisk operatör som bland annat erbjuder spel på 

odds, casino och poker.  

Dafabet grundades 2004 och har huvudkontor på Filippinerna där de är licensierade och reglerade. Dafabet 

har över 1000 anställda och är en av de ledande aktörerna på den asiatiska marknaden. 

"Vi är stolta över att Dafabet valt oss som sin fantasy sports-partner. Dafabet anses vara en av de största 

privata aktörerna i Asien och högt respekterad inom branschen även på global basis. Det är 

tillfredsställande att vi slutit avtal ytterligare en tier 1-operatör." kommenterar Scout Gamings vd, Andreas 

Ternström. 

Lansering förväntas under första halvåret 2019. Dafabet förväntas ingå i Scout Gamings globala 

likviditetsnätverket. 

"Vi har en historia med framgångsrik tillväxt över flera produkt-vertikaler och ser fram emot att kunna 

introducera Fantasy Sports till vår spelarbas. Fantasy Sports har stor potential och kompletterar vår 

existerande portfölj perfekt. Scout Gaming har varit mycket professionella och kom ut som den klara 

ledaren i vår analys av marknaden", kommenterar Dafabes marknadschef, Nikos Diakoumopoulos. 

Scout Gamings långsiktiga intäkter är avhängiga hur stor andel av Dafabets kunder som kommer att spela 

Scout Gamings spel, samt i vilken utsträckning dessa spelare kommer att spela. Vidare har Scout Gamings 

storlek på nätverk betydelse för spelets attraktionskraft på sikt. Då ett större nätverk väntas kunna erbjuda 

större potter och således öka spelets attraktionskraft för slutkonsumenter.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Andreas Ternström, vd 

Tel: +46 706 770 660 

E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com  

Om Scout Gaming Group 

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

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

flesta sporter och ligor. Koncernen har 70 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. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North och bolagets Certified 

Adviser är Redeye AB - Telefon: 08 – 545 013 49 E-post: info@redeye.se. 

Om Dafabet 

Dafabet är en ledande asiatisk speloperatör med sportspel, online casino, online poker och onlinespel. De 

har varit aktiva på den asiatiska marknaden sedan 2004. Företaget är fullt licensierat och reglerat på 

Filippinerna. De har för närvarande över 1000 anställda. 

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

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, den 13 december 2018, klockan 08.00 CET. 

http://www.scoutgaminggroup.com/

