
Paf vald till Grand Casino Luzerns tekniska partner, när Schweiz
delar ut ett fåtal online licenser
Paf har följt regleringen av spelmarknaden i Schweiz en längre tid. Efter en omfattande
urvalsprocess föll valet på Paf när operatören Grand Casino Luzern - som i dagarna fått sin
online licens - valde samarbetspartner.
Under sommaren kommer Grand Casino Luzern att öppna upp sin spelsida mycasino.ch. Det nordiska spelbolaget Paf (Ålands
Penningautomatförening) bidrar med den tekniska plattformen, spelen och operationellt stöd.

- Det här är en utmärkt möjlighet för Paf att långsiktigt komma in på den schweiziska marknaden med vårt know-how och vår kompetens
gällande spelansvar. I Schweiz får nämligen endast de landbaserade kasinon en möjlighet att öppna en spelsida på nätet, säger Pafs VD
Christer Fahlstedt.

Grand Casino Luzern
Grand Casino Luzern är ett populärt schweiziskt landbaserat kasino med en lång tradition. Deras mål har varit att hitta en stabil
samarbetspartner med rätt kunnande och ett gott anseende i branschen.

- Paf blir vår strategiska know-how partner med rätt teknologi. De har varit pionjärer på online sidan och vi tror att Paf kan ge oss den
erfarenheten och innovationen som behövs för att snabbt kunna etablera ett online kasino på den schweiziska marknaden, säger Grand
Casino Luzerns VD Wolfgang Bliem.

- Paf har långsiktiga stabila ägare och de är dessutom välkända för sitt spelansvar vilket gör dem till en utmärkt partner för vår del, tillägger
Wolfgang Bliem.

Den schweiziska spelmarknaden online är endast öppen för landbaserade och licensierade schweiziska kasinon. Därav har Grand
Casino Luzern huvudansvaret för den nya spelsidan mycasino.ch.

- Vi glada över att Grand Casino Luzern valt oss som samarbetspartner. Vi har en stark gemensam syn på vårt samarbete och jag är
övertygad om att vi tillsammans kommer att lyckas bra i Schweiz, där endast fyra online licenser delats ut i nuläget, säger Christer
Fahlstedt.

Spelsidan mycasino.ch beräknas öppna för spel under sommaren.

 

För mer information kontakta:
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VD
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+358 40 632 9990

eller 

Ludvig Winberg
Kommunikationschef
ludvig.winberg@paf.com
+35840 572 9888

 

Paf är ett nordiskt spelbolag som grundades 1966 på Åland för att generera vinst till samhällsnyttiga ändamål. Vi blev ett av de första spelbolagen online när
vi 1999 tog verksamheten till nätet. Många av Paf.coms spel har skapats av vår egen Games Studio och finns därmed bara hos oss. Vi är prisbelönta och
branschledande inom ansvarsfullt spelande. Paf bedriver också fysisk spelverksamhet ombord på över 30 kryssningsfartyg på Östersjön och Nordsjön.

Paf har cirka 400 anställda från över 30 olika länder och vi har kontor på Åland samt i Helsingfors, Stockholm, Riga, Tallinn, Oslo, Norrköping och Madrid.
Paf (Ålands Penningautomatförening) licensieras och kontrolleras av Ålands landskapsregering.

Under 2018 omsatte Paf-koncernen sammanlagt 111,8 miljoner euro och gjorde en vinst på 24,6 miljoner euro. Mer information finns på aboutpaf.com.


