
Spiffbets Arena Live lanseras med Supabets och Powerbets i
samband med Africa Cup of Nations.

Arena Live lanseras med Supabets och Powerbets inom ramen för det tidigare ingångna avtalet med Supabets (Intelligent
Gaming Pty Ltd)
Lansering på 6 marknader inklusive Ghana, Kenya, Tanzania, Zambia, Uganda och Nigeria
Afrika Cup of Nations – Afrikanska fotbollsmästerskapet

I samband med Africa Cup of Nations 2019 lanserar Spiffbet sin innovativa produkt Arena Live tillsammans med sin partner Supabets.
Produkten kommer initialt att distribueras under varumärkena Supabets och Powerbets i Ghana, Kenya, Tanzania, Zambia, Uganda och
Nigeria.

Spiffbet, som utvecklar onlinespel för kasino och vadslagning under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Sports, har tidigare meddelat
att avtal har ingåtts med Intelligent Gaming (Pty) Ltd, som är en del av Supabets, om spelintegration. Den nuvarande lanseringen är det första
resultatet av detta avtal.

"Det är väldigt glädjande att vi nu kommer igång med Supabets och Powerbets och att vi initialt startar på en del av deras aktiva marknader. Vi
tror att Arena Live kompletterar det befintliga spelutbudet hos Supabets och Powerbets perfekt", säger Spiffbets VD Henrik Svensson.

Arena Live är nästa generations in-play-betting där spelarna kan tävla med sina vänner för att komma på första plats och vinna en jackpot. 

”I en konstant växande värld av spelprodukter kräver både operatörer och spelkunder en diversifiering i produktutbudet och vi är stolta att
tillsammans med Spiffbet bryta ny mark” säger Glenn Marcus som är ansvarig för nya produkter 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
panafrikansk bookmaker som är aktiv på flera marknader med starkt fokus på fotboll och ridsport. Supabets har 5000 anställda, ett stort
affiliate-nätverk och miljontals aktiva aktörer över stora delar av Afrika.

För ytterligare information:

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

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Sports. Kasinospelen
erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Kasinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan
skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Sports - har Spiffbet hittat en
egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och kasinospel. 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.


