
Scout Gaming lanserar DFS-spel med
Betsson
Scout Gaming har lanserat sin prisbelönta fantasy sports-produkt med Betsson. Spelare i Brasilien
erbjuds nu möjligheten att uppleva Daily Fantasy Sports på www.betsson.com.br.

Scout Gaming driver ett av de största nätverken för poolade fantasy sports-spel, som möjliggör för
spelare att kunna konkurrera om stora prispotter.

Både spel om riktiga pengar och free-to-play kommer att finnas tillgängligt.

Joakim Renman, CCO på Scout Gaming Group, kommenterar: "För att tillhandahålla det största
nätverket av poolade DFS-operatörer måste vi se till att vi samarbetar med de största namnen i
branschen och vi håller utan tvekan Betsson som en av dessa måste-ha-operatörer".

”Vi är stolta över att se våra spel lanseras på samtliga varumärken - några av de mest populära i världen -
och därmed erbjuda spelarna möjlighet att njuta av en unikt underhållande upplevelse och samtidigt en
chans att vinna livsförändrande prissummor. ”

Ciara Nic Lian, Kommersiell chef på Betsson Group, kommenterar: ”Vi gör vårt yttersta för att erbjuda
spelare på våra varumärken den bästa möjliga upplevelsen och en stor del av detta är innehållet och
spelen vi har tillgängliga. Fantasy sport och daily fantasy sport är oerhört populärt och något våra spelare
har efterfrågat”.

Naturligtvis ville vi kunna erbjuda dem den största likviditetspoolen och de största priserna i världen och
det var därför som ett partnerskap med Scout Gaming Group var ett absolut måste. Deras spel kommer
utan tvekan att vara enormt populära bland våra spelare. ”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Renman, CCO
Tel: +46 709 93 13 73
Email: joakim.renman@scoutgaminggroup.com

Om Betsson
Med mer än 20 varumärken, inklusive Betsafe.com, Betsson.com, NordicBet.com och CasinoEuro, som
erbjuder Sportsbook, Casino och andra spel, är Betsson Group en av världens största spelkoncerner, med
verksamhet i över fem decennier. Företagets vision är att ge den bästa kundupplevelsen i branschen - att
lyssna på och lära av sina kunder och sedan överträffa deras förväntningar. Betsson Group ägs till 100
procent av Betsson AB - noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är ren prisbelönt licensierad och reglerad leverantör av B2B-Fantasy Sports &
Betting. Bolaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning
supporterad av sportspels-innovationer såsom Player Matchups, Player Odds & Pick’em Jackpot. Scout
Gaming-plattformen (SGP) har stöd för alla stora sporter och ligor samt levererar en unik realtidsbaserad
underhållningsupplevelse. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och
verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Scout Gaming är noterat på Stockholm Nasdaq First
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