
Scout Gaming ingår avtal om leverans av
Social Sportsbook till eFanGage 
Scout Gaming har ingått avtal med eFanGage. Leveransen avser Social Sportsbook - en nyligen
offentliggjord produktlinje.

Samarbetet med efangage avser leverans av en free-to-play-lösning som kommer att användas som ett
verktyg för socialisering, engagemang, kundbibehållande-verksamhet online och inom de fysiska platser
som är relaterade till motparten.

Produkten möjliggör för användare att få tillgång till sociala fantasy -sport- och sportsbook -produkter,
delta i  olika former av tävlingar som gör att slutanvändare kan få belöningar i  form av märkesvaror,
virtuell valuta - som sedan kan bytas ut mot förmåner, rabatter, förbrukningsmaterial eller andra varor
antingen online eller fysiskt på utvalda platser.

Andreas Ternström, vd på Scout Gaming, kommenterar: Jag är glad att vi kan addera ytterligare en affär
med vår nya sociala sportbok. Arthur Backal är välrenommerad inom hotel- och underhållningssektorn
och hans idéer med eFanGage är banbrytande.”

Arthur Backal på eFanGage kommenterar: ”¨Vi är glada att nå en överenskommelse med Scout Gaming
efter att ha valt dem som prioriterad leverantör i slutet av förra året. Vi kommer att leverera innovativ
teknik som innehåller en flexibel spelplattform för att möjliggöra socialt engagemang för våra lokaler,
som inkluderar restauranger, barer och andra arenor. Intresset för sportsbetting ökar kraftigt över hela
landet, vi ser detta som en perfekt bro för oss ombord på nya fans och deltagare.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com

OM SCOUT GAMING
Scout Gaming Group är en mångfaldigt prisbelönt licensierad och reglerad premiumleverantör av B2B
Fantasy Sports & Sportsbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar sportunderhållnings-
plattform där kärnan är den nätverksbaserade Fantasy Sports-lösningen (SGN) och en fullt managerad
Sportsbook som kan skräddarsys efter marknadens behov, oavsett om det är riktiga pengar inom Fantasy
Sports, oddsspel eller Free-to-Play. Teknik och verksamhet är till 100 procent helägda av Scout Gaming,
har utvecklats från grunden och drivits internt - vilket möjliggör praktiskt taget vilken sport, liga eller
spelformat som helst. Företaget har nåt flertal landvinningar i branschen, som världens största globalt
poolade  DFS-nätverk  (SGN),  Fantasy  Matchups,  Bet-on-my-team,  Player  Odds  och  världens  första
integrerade DFS- och Sportsbook-lösning, via en enda integration . Koncernen har 100+ anställda och har
sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina
och Malta.  Scout Gaming är noterat  på Nasdaq First  North Growth Market och Certified Adviser är
Redeye AB. Kontaktuppgifter: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0) 8 121 576 90.



Om eFanGage
eFanGage är ett specialiserat mjukvarusystemföretag som leds av Arthur Backal i New York City, NY,
med fokus på besöksnäringen och lokalspecifika kundlojalitets- och engagemangslösningar.


