
Spiffbet tecknar avtal med Betconstruct
• Avtal med Betconstruct , en teknik- och tjänsteleverantör för både den onlinebaserade och landbaserade spelindustrin

• Integrering av Spiffbet Sports och Casino på Betconstruct-plattformen

• Spelen blir tillgängliga för operatörer på nyckelmarknader runt om i världen

Spiffbet, som utvecklar onlinespel för kasino- och bettingmarknaden under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Sports, har tecknat ett
avtal med Betconstruct. Avtalet avser integration av både sportspel och casinospel på Betconstructs spelplattform.

Avtalet innebär att Spiffbets spel blir tillgängliga för speloperatörer över hela världen via plattformen, tillsammans med spel från andra
välkända spelutvecklare.

"Avtalet och den kommande integrationen med Betconstruct-plattformen är mycket viktigt för oss eftersom det gör våra spel tillgängliga för
operatörer på viktiga marknader runt om i världen. Vi tror att detta partnerskap kommer att bli framgångsrikt för alla inblandade," säger Henrik
Svensson, VD för Spiffbet.

”Spiffbet är ett fantastiskt tillägg till vår plattform och kompletterar vår nuvarande portfölj. Den här verksamheten stärker vår spelportfölj med
både mer kvalitet och innovativt innehåll för våra partners och deras spelare, säger Edgar Mkrtchyan, Group Product Manager at
BetConstruct.

Om Betconstruct

BetConstruct is a global award-winning technology and services provider for online and land-based gaming industry. BetConstruct’s innovative
and proven offerings include Online and Retails Sportsbook, Classic Casino and Virtual Reality RNG & Live Casinos, Poker, Skill Games,
Fantasy Sports, Social Gaming Platform, Sports Data Solutions and more – all ready to be launched and managed through SpringBME, its
pioneering Business Management Environment. Within Sports Data Solutions, the AI-powered scouting tool AJNA performs game flow
recognition and provides statistics and extremely accurate technical data to create new unique markets to bet on. All partners benefit from the
BetConstruct Spring Platform with its powerful back office tools and all-inclusive services. From stand-alone set up to turn-key and white label
solutions, BetConstruct offers its partners unparalleled opportunity to succeed.

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 september 14:50 CET

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet
Sports. Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet
Sports etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting 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. 

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.


