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Integration av spel från MrSlotty i Spiffbets distributionsplattform
Fokus på distribution i afrikanska nyckelmarknader
Bra komplement till Spiffbets spelportfölj och breddning av befintlig verksamhet

Spiffbet har erhållit rätt att distribuera spel från MrSlotty till Spiffbets kunder. MrSlottys spel är väl anpassade för mindre mogna marknader
som de afrikanska, vilket är fokus för den erhålla distributionsrättigheten.

”Integrationen av MrSlottys spel är en utmärkt möjlighet för Spiffbet att snabbt växla upp potentialen till intäktsgenerering i existerande
kundintegrationer och komplettera vår egen spelportfölj. Att erbjuda spel från andra leverantörer är också ett första steg mot bredda
verksamheten mot att agera aggregator och distributör, vilket gör oss mindre känsliga för framgången i enskilda spellanseringar och ger oss
bättre möjlighet att anpassa utbudet till vad våra kunder efterfrågar lokalt på olika geografiska marknader”, säger Spiffbets VD Henrik
Svensson.

”Tack vare Spiffbets etablerade närvaro på de afrikanska marknaderna, hoppas vi kunna expandera vår affär signifikant genom detta avtal.
Våra spel är utvecklade för denna typ av marknader och vi är trygga i att de kommer tas emot väl av Spiffbets kunder”, säger Anatoliy Peev på
MrSlotty.

Om MrSlotty
MrSlotty är ett innovativt varumärke inom slotspel som har partnerskap med spelplattformar som SoftSwiss, iSoftbet, iForium, GrooveGaming
och EveryMatrix. Omkring 200 kasinon över hela världen erbjuder MrSlottys spel till sina kunder via etablerade spelaggregatorer.

För ytterligare information:

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

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Sports. 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 Sports - 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.


