
Uusia nettipelilisenssejä myönnetään Sveitsissä vain harvoille –
Paf valittu Grand Casino Luzernin
teknologiayhteistyökumppaniksi
Paf on seurannut pelimarkkinoiden sääntelyä Sveitsissä jo pitkään, ja kattavan
valintaprosessin jälkeen Grand Casino Luzern valitsi ahvenanmaalaisen Pafin
teknologiayhteistyökumppanikseen. Grand Casino Luzern vastaanotti nettipelilisenssinsä
tänään.
Grand Casino Luzern julkaisee nettipelisivuston mycasino.ch kesän kuluessa. Ahvenanmaalainen peliyhtiö Paf (Ålands
Penningautomatförening) toimittaa sille teknisen alustan ja pelejä ja antaa käyttötukea.

- Yhteistyö on Pafille ainutlaatuinen tilaisuus tuoda tietotaitoaan ja vastuullisen pelaamisen osaamistaan Sveitsin-markkinoille pitkällä
aikavälillä. Sveitsissä vain fyysiset kasinot voivat lanseerata nettipelisivuston, sanoo Christer Fahlstedt, Pafin toimitusjohtaja.

Grand Casino Luzern

Grand Casino Luzern on suosittu sveitsiläinen fyysinen kasino, jolla on pitkät perinteet. Heidän tavoitteenaan oli löytää vakaa
yhteistyökumppani, jonka alan osaaminen on vahvaa  ja jolla on alalla hyvä maine.

- Paf tulee olemaan keskeinen yhteistyökumppanimme, jolla on oikeanlainen tekniikan tietotaito. He ovat nettipelaamisen uranuurtajia, ja
uskomme, että Pafilla on tarvittavaa kokemusta ja innovaatioita, joiden avulla voimme perustaa nettikasinon Sveitsin-markkinoille nopeasti,
sanoo Grand Casino Luzernin toimitusjohtaja Wolfgang Bliem.

- Pafilla on vakaa ja pitkäaikainen omistaja ja se on tunnettu sen vastuullisen pelaamisen eteen tekemästä työstä. Näiden seikkojen vuoksi
Paf on meille erinomainen yhteistyökumppani, Bliem lisää.

Sveitsissä nettipelisivuston voi perustaa vain fyysinen, sveitsiläisen lisenssin omaava kasino. Sen vuoksi Grand Casino Luzern on
vastuussa uudesta nettikasinosivustosta mycasino.ch.

- Olemme todella tyytyväisiä, että Grand Casino Luzern on valinnut meidät yhteistyökumppanikseen. Meillä on vahva yhteisymmärrys siitä,
kuinka haluamme tehdä yhteistyötä, ja olen varma, että yhdessä tulemme menestymään hyvin Sveitsissä – missä on tähän mennessä
myönnetty ainoastaan neljä nettipelilisenssiä, sanoo Christer Fahlstedt.

Pelisivuston mycasino.ch odotetaan avautuvan pelaajille kesän aikana.

 

Lisätietoa aiheesta antaa:

Christer Fahlstedt 
Toimitusjohtaja
christer.fahlstedt@paf.com
+358 40 632 9990

ja 

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

 

Paf on pohjoismainen peliyritys, joka perustettiin Ahvenanmaalla vuonna 1966 tuottamaan varoja yhteiskunnan hyväksi. Olimme
yksi ensimmäisistä peliyrityksistä, joka siirsi pelejään nettiin vuonna 1999. Monet Pafin pelit on luotu Pafin omalla Games
Studiolla ja ovat siksi ainutlaatuisia. Olemme palkittu markkinajohtaja vastuullisen pelaamisen saralla. Meillä on pelitoimintaa
myös yli 30 risteilyaluksella Itämerellä ja Pohjanmerellä.

Pafilla on lähes 400 työntekijää yli 30 maasta. Toimistomme sijaitsevat Ahvenanmaalla, Helsingissä, Tukholmassa, Riiassa,
Tallinnassa, Oslossa, Norrköpingissä ja Madridissa. Paf (Ålands Penningautomatförening) toimii Ahvenanmaan
maakuntahallituksen luvalla ja sen valvonnan alaisena.

Vuonna 2018 Paf-konsernin liikevaihto oli 111,8 miljoonaa euroa, josta voittoa oli 24,6 miljoonaa euroa. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa www.paf.com/about-us.

 


