
Scout Gaming lanserar Betano
Scout Gaming har lanserat Betano (del av Kaizen Gaming) Brasilien till sin snabbväxande
lista över operatörer som deltar i det poolade likviditetsnätverket.

Enligt avtalet kommer Scout Gaming att tillhandahålla sin prisbelönta fantasy sport och fantasy-
player-odds-produkt  till  Kaizen  Gamings  varumärke  Betano,  initialt  på  den  snabbt  växande
brasilianska marknaden där sportboken anses vara marknadsledande.

Det  betyder  att  Betanospelare  kommer  att  kunna spela  fantasy-sport  och  satsa  på  fantasy-
player-odds för första gången någonsin.

Andreas Sundal,  produktchef på Scout Gaming, kommenterade: ”Vi är oerhört stolta över att
kunna öka vår globala räckvidd med våra fantasy- och sportboksprodukter genom att gå in på
den brasilianska marknaden tillsammans med vår värdefulla partner Kaizen Gaming”.

”Sydamerika är en mycket intressant marknad när det gäller både fantasy och sportspel, och vi
är  glada över att få arbeta med Betano, ett av de mest etablerade och populära varumärkena på
marknaden. Detta är en del av ett större arbete med att växa vårt produktsortiment och komma in
på fler marknader. ”

Kaizen's Sportsbook Product Manager, John Tsakalakis, adderade: ”Vi vill erbjuda våra spelare
den mest omfattande sportboksupplevelsen, och genom att addera fantasy sport och fantasy-
player-odds  från  Scout  Gaming  gör  att  vi  kan  göra  just  det.  Betano  strävar  efter  ständig
förbättring och utveckling av partnerskap som spelar roll i det långa loppet. Vi är glada över att
kunna utöka vårt partnerskap med Scout Gaming i LATAM, en region där vi stärker vår närvaro
kontinuerligt.

"Vi  ser  fram  emot  att  utnyttja  den  fulla  potentialen  i  Scout  Gamings  prisbelönta  produkter
samtidigt som vi fortsätter att erbjuda den bästa spelupplevelsen."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Sundal, Chief Product Officer
Tel: +47 40850013
Email: andreas.sundal@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.


