
Efter bröllop kommer prinsessbarn
Nu råder bröllopsyra inför prinsessan Madeleines bröllop med Chris O’Neill. Men redan nu har åländska spelbolaget Paf satt
odds på parets första barn. Blir det en pojke eller flicka, eller kanske tvillingar? 

Sveriges huvudstad rustar för ett nytt kungligt bröllop och spekulationerna går varma. Spelbolaget Paf, Play among friends, blickar framåt och
har oddsen på parets förstfödda.  
-Efter ett bröllop kommer givetvis spekulationerna igång om parets första barn och vi har odds på bland annat vilken månad och veckodag det
är dags, säger Mårten Skånman PR-ansvarig på Paf i Sverige.

Det blir inte någon osedvanligt stor baby som blir Madeleine och Chris O’Neills förstfödda barn. Ett av oddsen som Paf tagit fram visar att
barnet förmodligen kommer väga mellan 3 och 3,8 kilo. En ganska normal vikt.
- Kusinen Estelle vägde 3280 gram och enligt oddsen hamnar Madeleine och Chris förstfödda där någonstans, säger Mårten Skånman.

Paf har tagit fram en mängd olika odds på brudparets förstfödda.

Se hela listan med odds på prinsessan Madeleines förstfödda
https://www.paf.com/betting/#/event/1001611227

Barnets vikt:
2.99 kg eller mindre - 3.00
Mellan 3.00 och 3.80 kg - 1.50
3.81 kg eller mer - 4.00

Blir det en pojke eller flicka?
Pojke - 1.85
Flicka - 1.85

Barnets längd:
47.99 cm eller längre - 3.50
Mellan 48.00 cm och 53.00 cm - 1.50
53.01 cm eller mer - 3.25

Fakta om odds:
Ett lägre odds ger mindre pengar i vinst, men är också mer sannolikt.
Exempelvis betyder oddset 3,00 att man får tre gånger insatsen tillbaka om det spelade alternativet inträffar.

Fler udda odds på snackisar hittar du på Paf.com/snackisar 
Snabba speltips på Twitter: @pafSE 
Häng med oss på Facebook

För mer information kontakta:

Mårten Skånman, PR & Social Media Manager Paf i Sverige, marten.skanman@paf.com +46 76 867 91 21
Anders Sims, Press & PR-chef, +358 45 734 28 228, anders.sims@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 2012 hade Paf-koncernen en omsättning på 117 miljoner euro och gjorde en vinst på  24,7 miljoner euro. Bidraget till goda ändamål var 19,0 miljoner
euro. Paf-koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


