
Spiffbet har tecknat tilläggsavtal med Supabets
Spiffbet har tecknat ett tilläggsavtal med distributionsplattformen Intelligent Gaming (Pty) Ltd (”IG”), som är en del av en av Afrikas största
spelaktörer, Supabets.

Avser hela Spiffbets spelkatalog
Ger distribution via Supabets samtliga egna varumärken och distributionspartners
Omfattar IG:s nätverk av fysiska spelbutiker och spelsajter under varumärket Supabets
Gäller även framtida spelproduktioner
Ger bra fotfäste i Afrika

Avtalet avser hela Spiffbets spelkatalog och förutom distribution till Supabets kunder ingår även distribution på Powerbets (som ägs till 50% av
Supabets) och andra operatörer som är anslutna till IG:s spelnätverk.

Jämfört med tidigare undertecknat Memorandum of Understanding är detta avtal betydligt mer omfattande då det förutom Supaball även
inkluderar de förvärvade casinospelen, det nyligen utvecklade spelet ArenaLive och även framtida spelproduktioner. Avtalet avser samtliga
marknader som Supabetsgruppen är aktivt på under eget varumärke eller genom samarbetsparters varumärken. Det omfattar därmed både
IG:s nätverk av fysiska spelbutiker och internetspelsajter under varumärket Supabets. Distributionen av spelen är beroende på lokala
regleringar på de marknader som IG/Supabets är aktivt på direkt och indirekt genom samarbetsparters.

Detta avtal är ett resultat av tidigare undertecknat Memorandum of Understanding som avsåg samarbete kring utveckling av spelet Supaball
och en gemensam distribution av detta spel. Avtalet är ett tilläggsavtal till det ursprungliga avtal som tecknades med Supabets avseende
Take5 den 29 augusti 2017.

”Det är mycket roligt och positivt att arbeta med en stark partner som Supabets och som har bidragit mycket till vår utveckling av Supaball och
även ArenaLive. Att Supabets väljer att erbjuda hela vår katalog är ett kvitto på det goda samarbete vi har och ger oss ett bra fotfäste i Afrika.
Dessutom ger det en rivstartslansering av Spiffbet Casino.”, säger Spiffbets VD Henrik Svensson. 

”Även om avtalet inte stipulerar några detaljer kring lanseringstider, lanseringsschema och marknadsföringsbudget är vår förhoppning är att
så småningom nå ut till Supabets hela kundbas med vår katalog. Om vi skulle lyckas med det är intäktspotentialen givetvis stor.”, fortsätter
Henrik Svensson.

”Vi på Supabets ser fram emot att fortsätta fördjupa samarbetet med Spiffbet och tycker det är särskilt spännande med de nya produktionerna
ArenaLive och Supaball som vi har varit med att ta fram och det ska bli spännande att kunna erbjuda Spiffbets produkter till våra kunder och
partners.”, tillägger Marc Plaxton- Harrison, VD på Intelligent Gaming (Pty) Ltd. 

Om Intelligent Gaming (Pty) Ltd och Supabets

Intelligent Gaming (Pty) Ltd är en del av Sydafrikanska Supabets, som är en av de största speloperatörerna i Afrika och är en ledande pan-
afrikansk bookmaker som är verksam på flera marknader med ett starkt fokus på fotboll och hästsport. Supabets har 5 000 anställda, stort
affiliatenätverk och miljontals aktiva spelare över stora delar av Afrika.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 16:35 CET

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen
erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan
skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en
egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd.
och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018 utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har
även licens i Storbritannien. 

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.


