
Paf stänger allt spel på Melodifestivalen
Det åländska spelbolaget Paf införde i torsdags spelstopp på Melodifestivalen 2014 efter information om risk för manipulering
av röstningsförfarandet. Paf har nu fattat beslut om att stänga och inte längre erbjuda spel på årets melodifestival.

Paf har också beslutat att återbetala insatserna på samtliga icke avgjorda förlustspel på Melodifestivalen 2014. Insatser lagda på redan
avgjorda deltävlingar kommer inte att återbetalas. Enligt beslutet kommer Paf att utbetala samtliga vinster på alla icke avgjorda vinstspel.

-Det är naturligtvis väldigt tråkigt när sådant här händer, inte minst med tanke på att många av våra kunder har ett stort intresse för
Melodifestivalen. Vi kommer att återbetala samtliga icke avgjorda förlustvad. Som plåster på såren för våra melloälskande kunder gör vi ett
undantag och utbetalar samtliga redan lagda vinstspel, säger Mattias Lindquist, PR-chef på Paf.

Pafs beslut om att stänga allt spel på Melodifestivalen 2014 grundas på bedömningen att det inte med säkerhet går att garantera Pafs kunder
att Melodifestivalens röstningssystem inte har eller kan manipuleras.

För mer information kontakta:
Mattias Lindquist, PR-chef, +46 72 975 23 26 mattias.lindquist@paf.com  
Mårten Skånman, PR-ansvarig Paf i Sverige, +46 76 867 91 21, marten@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.


