
Nytt världsrekord! Paf-spelare vann nästan 155 miljoner kronor på
spelautomat på nätet

Söndagen den 20 januari 2013 vann en 40-årig man i Helsingfors drygt 17,8 miljoner euro på
spelautomaten Mega Fortune på internet hos det åländska spelbolaget Paf.

Vinsten betyder:

Nytt världsrekord för spelautomater på internet.
Nytt finskt rekord för en enskild spelvinst - alla kategorier.

Det tidigare världsrekordet, som finns noterat i Guinness rekordbok, var på drygt 11,7 miljoner euro. Nu
förbättras rekordet med ytterligare 6 miljoner.

- Vinsten är helt makalös. Hela spelvärlden har följt jackpotten som vuxit sig rekordstor under hösten och
vintern. Eftersom det var en så kallad poolad jackpot som flera spelbolag har gemensamt är vi förstås
glada att det återigen är en kund på Paf.com som vinner. Pafs kunder verkar ha ett obegripligt flyt, säger
Pafs PR-chef Anders Sims.

Många storvinnare

Paf, Play among friends, har haft glädjen att dela ut många storvinster det senaste året. Under förra året
vann Pafs kunder flera stora jackpottar på automaterna på Paf.com, exempelvis vann en person 6,9
miljoner euro och en annan 8,6 miljoner.

- Kronan på verket är det färska världsrekordet på 17,8 miljoner euro som betalas ut skattefritt till vinnarens
konto, säger Anders Sims.

Håller kontakt med vinnarna

Varje gång en Paf-kund vinner en större summa pengar, gör spelbolaget sitt bästa för att ge vinnaren stöd i
den nya situationen.



den nya situationen.

- Vi vill att pengarna ska skänka glädje och därför rekommenderar vi vinnaren att skaffa sig ekonomisk
rådgivning och att han eller hon förblir anonym. Vi rekommenderar också kunden att ta en paus från
spelandet, säger Pafs vd Anders Ingves.

- Vi vill att våra kunder ska känna att de är bland vänner och håller därför personlig kontakt med storvinnarna
så länge det finns en önskan och ett behov, säger marknadschef Robert Söderdahl på Paf.com.

Spelleverantörens andra världsrekord

Även Net Entertainment, som levererar ett flertal spel till Paf.com och andra spelbolag, gläds över det
nya rekordet.

- Detta är andra gången som Net Entertainments spel ger en vinnare världens största globala online
jackpot. Den höga likviditet som Net Entertainments progressiva spelautomater ger, gör att jackpottar
byggs mycket fort och de är ett riktigt bra verktyg för operatörerna. Vi gratulerar vinnaren till denna
storvinst och ser fram emot att förhoppningsvis göra många fler till miljonärer i framtiden, säger Per
Eriksson, vd, Net Entertainment.

Fakta om världsrekordet

Vinstsumma: 17,861,813 euro

Tid: Söndagen den 20 januari 2013

Plats: Paf.com

Spelautomat: Mega Fortune

Spelleverantör: NetEntertainment

Vinnare: Medelålders man från Helsingfors, Finland

Paf kommer att göra en intervju med storvinnaren och skicka till media under dagen.

För mer information kontakta:
Anders Sims
Head of Press and PR

Tel: 358 (0)457 342 8228
E-mail: anders.sims@paf.com

Blog: blog.paf.com/heartofpaf
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www.paf.com

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att skapa en vinst att dela ut till goda ändamål. Det uppdraget är fortfarande vår främsta anledning
att finnas till.
I dag är Paf.com en internationell speloperatör med hundratals spel på internet. Vi bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1 300
spelautomater och 40 spelbord ombord på fartyg på Östersjön och i Paf Casino på Åland. Vi erbjuder spel i en säker och socialt ansvarsfull miljö för att ge
våra kunder glädje och underhållning bland vänner.

Under 2011 hade Paf-koncernen en omsättning på 96,3 miljoner euro och gjorde en vinst på 21,5 miljoner euro. Bidraget till goda ändamål var 10,5 miljoner
euro. Paf-koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


