
Scout Gaming går in i Mexiko med Logrand Entertainment Group
Scout Gaming har tecknat licensavtal med Logrand Entertainment Group. Avtalet ger Logrand möjligheten att erbjuda sina
kunder Scout Gamings spelplattform.

Logrand grundades 2005 och driver 14 kasinon i Mexiko, omfattande 6000 spelterminaler i bland annat Cancun, Guadalajara och Monterrey.
Logrand är en av Mexikos ledande kasinooperatörer med över 3500 anställda.

"Vi är mycket nöjda med avtalet som innebär att Scout Gaming etablerar sig på den mexikanska marknaden. Med en befolkning på nästan 130
miljoner har Mexiko stor potential och vi är stolta ha blivit utvalda av Logrand. Deras ambition att tillhandahålla det bästa produktutbudet ligger
helt i linje med vår strategi. Affären stärker ytterligare Scout Gamings position som ledande global B2B-leverantör inom Fantasy Sports."
kommenterar Scout Gamings vd, Andreas Ternström.

Avtalet är av strategisk betydelse för Scout Gaming. Den mexikanska marknaden har många likheter med såväl USA som den bredare
latinamerikanska marknaden. Scout Gaming kommer för att anpassa utbudet innan lanseringen genom att addera nya ligor och sporter.

Logrand planerar att lansera Fantasy Sports via deras online-varumärke Strendus under första halvåret 2019.

"Alliansen med Scout Gaming Group inom Fantasy Sports stärker vårt åtagande att ge våra kunder kvalitetsservice och ett varierat
underhållningserbjudande. Vi är säkra på att vi kommer att se ett växande antal användare och det med det här partnerskapet kommer att
ytterligare stärka vår position som branschledare", kommenterade Logrand Entertainment Groups Chief Operating Online Officer, Lenin
Castillo.

Scout Gamings långsiktiga intäkter är avhängiga hur stor andel av Logrands 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 Logrand Entertainment Group
Logrand Entertainment Group är ett mexikanskt bolag som består av ett flertal dotterbolag som arbetar med spel och underhållning. De
startade sin verksamhet 2005 med visionen att bli ledande inom spel och underhållning. Koncernen är känd för att leverera högklassig
underhållning, med ambitionen att kunderna ska ha en unik och oförglömlig upplevelse. Logrand Entertainment Group är stolt över att främja
en kultur av säkerhet och ansvarsfullt spelande och deras motto är “We make FUN, a serious business”. Logrand Entertainment Group driver
för närvarande 14 kasinon i Mexiko och samt 6000 spelterminaler, i städer som Cancun, Guadalajara och Monterrey. Sammanlagt har
koncernen över 3500 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 2 januari 2019, klockan 08.00 CET.


