
Spiffx tecknar avtal med spanska operatören Goldenpark.es
MGA tecknar avtal med SpiffX och blir den första operatören att lansera Take5 i Spanien under sitt varumärke goldenpark.es

Lennart Gilberg –  tf. VD för Spiffx AB säger: "Det finns en stor möjlighet för oss i Spanien, en marknad värd USD 35bn, för
den typ av dynamiska produkter som Spiffx producerar och utvecklar.  MGA är ett innovativt företag som är i framkant och det är
därför inte överraskande att MGA blev den första operatören som kommer att marknadsföra våra hybridspel, Take5, via
varumärket goldenpark.es i Spanien.

Elisabet Nogueras - chef för varumärket Goldenpark.es säger: "Vi är väldigt glada över att ha kommit överens med Spiffx-
koncernen. Produkterna ur Take5-serien är unika för att de har ett annat innehåll än det som finns tillgängligt på den spanska
marknaden. Take5 ger spelaren ett nytt snabbt, enkelt och roligt alternativ till de redan etablerade sportspelen. Vi är glada att vara
den första till marknaden och har planerat lanseringen till senast januari 2018. 

Om MGA

MGA är en innovatör inom spelbranschen i Spanien. Företaget började sin verksamhet för 40 år sedan med tillverkning,
distribution och användning av fritids- och underhållningsmaskiner. Under det senaste årtiondet har MGA specialiserat sig på
marknadsföring av elektroniska kasinomaskiner och multipel-roulette-maskiner genom sin industriella division, och banbrytande
införandet av roulette i arkader. Medveten om att spelbranschen kräver en permanent förändring skapade MGA 2001 en division
av nya teknologier för att utforska nya marknader och utveckla nya produkter baserade på mjukvara och teknisk innovation. MGA
lanserade Goldenpark.es 2012 som erbjuder onlinesport och kasinospel. Företaget har lanserat en ny webbplats
2015, TodoSlots.es tillägnad spanska online-slots.

För ytterligare information, se www.mga.es

Kontaktperson, Elisabet Nogueras, chef Goldenpark.es, enogueras@mga.es, +34 93 582 4346

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

Lennart Gillberg, tillförordnad VD och styrelseledamot

tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 Oktober 2017. kl. 10:30 CET.

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för
handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför
konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med
licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North
och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.


