
Fantasma Games lanserar exklusivt spel i samarbete med PAF 
 
Fantasma Games (”Fantasma Games” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget, 
tillsammans med PAF, lanserar uppföljaren till succén Flower Fortunes, Flower Fortunes 
Supreme, på PAF:s marknader: Sverige, Finland, Estland och Lettland.  
 
Spelet är en vidareutveckling av det framgångsrika spelet Flower Fortunes som lanserades 2019 och 
som satte Fantasma Games på kartan som en innovativ och högkvalitativ spelutvecklare. 
Vidareutveckling av spelets matematiska modeller medför en unik spelupplevelse, som blir tillgängligt 
för spelare mellan den 23:e juni till den 30:e juni. Genom den exklusiva lanseringen med PAF förstärker 
Bolaget sin marknadsposition i Norden och Baltikum genom en ledande och prisbelönt aktör. Efter den 
exklusiva perioden på sju dagar, kommer spelet gå live hos över 150 operatörer med en räckvidd på 
över 500 varumärken, huvudsakligen på den europeiska marknaden, bland starka aktörer såsom 
LeoVegas, Betsson, Unibet och Paddy Power.  
 
”Vi är glada över att få släppa ett exklusivt spel i samarbete med PAF, en utav de större aktörerna i 
Sverige, med välkända varumärken såsom PAF, SpeedyCasino och Speedybet. Samarbetet vidimerar 
vår styrka att utveckla attraktiva spel och är ett steg på vägen i att utveckla relationen till operatörer 
som vi arbetat med under en längre tid, för att ta ytterligare marknadsandelar. Samtidigt arbetar vi med 
att fortsätta expandera till nya viktiga marknader, vilket vi bevisat varit framgångsrikt nu senast med 
BetMGM i USA. Vi ser att detta samarbete långsiktigt kommer stärka vår position i Norden och 
Baltikum, och tror vidare kunna lansera stora delar av vår spelportfölj genom nya operatörer, i takt med 
fortsatt framgång på våra befintliga marknader.”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare på 
Fantasma Games.   
 
För ytterligare information kontakta Fredrik Johansson, VD, Fantasma Games AB (publ) via e-post: 
fredrik@fantasmagames.com eller telefon: +46 (0)73 023 23 29 
 
Om PAF: PAF är en av Norden och Baltikums ledande aktörer med verksamhet både online och via 
fysiska kasinon. Sedan starten 1966 har PAF fokuserat på långsiktig hållbarhet med ett tydligt 
uppdrag om att generera vinst till samhällsnyttiga ändamål. PAF är ledande inom ansvarsfullt 
spelande och har belönats för deras arbete inom detta område med flertalet priser. PAF äger flertalet 
varumärken, såsom PAF, SpeedyCasino, Speedybet och No Account Casino.     
 
Om Fantasma Games: Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad 
spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från 
flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa "slots beyond gambling". Vår ständigt 
växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Hades: 
River of Souls, Medallion och Elemento uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns 
våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Mr Green, Casumo och Betsson. 
 
 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och på 
mail ca@mangold.se 


