
Afrikanska speloperatören Cheza Gaming kör skarpt med SpiffXs
Take5

Cheza Gaming erbjuder Take5 skarpt till sina kunder i Kenya och Burundi
Första transaktionerna under fotbollsmatcher genomförda

Speloperatören Cheza Gaming, med verksamhet på marknaderna i Kenya, Kongo, Tanzania, Burundi och Zambia, är färdig med integrationen
av SpiffXs spelapplikationer Take5 och erbjuder nu dessa skarpt till sina kunder. De första transaktionerna gjordes under matcherna Lazio-
Udinese och Sampdoria-Roma igår kväll.

SpiffXs spel Take5Live är ett innovativt mobilbaserat fotbollsspel som ger spelarna möjlighet att satsa på om det blir mål i en utvald match inom
de närmaste fem minuterna.

Lennart Gillberg – tf VD och medgrundare i Spiffx AB säger:

”Det är jättekul och ett bevis på att vår spelapplikation har potential. Det kommer att hjälpa oss att få övriga kontrakterade kunder snabbare i
skarp produktion”.

Integrationen innebär att Cheza Gaming erbjuder Take5-applikationerna skarpt till sina kunder i Kenya och Burundi från och med nu medan
Kongo (DRC) beräknas komma igång i mars och Tanzania om cirka fem månader.

Om Cheza Gaming

Cheza Gaming Ltd är verksamt på den afrikanska marknaden och är licensierade för spel i Kenya, Tanzania, Burundi, Kongo (DRC) och
Zambia. Cheza Gaming är en ledande sportbetting- och speloperatör i regionen och driver sajten Helabet.com, som är Cheza Gamings
varumärke, via plattformen BetConstruct.

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 25 januari 2018. kl. 10:45 CET.

SpiffX utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer för mobila plattformar. Bolaget driver även en
handelsplattform med en optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till
marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com. 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 marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.


