
Spiffbet sluter samarbetsavtal med Lady Luck Games
Spiffbet kommer att erbjuda spel från Lady Luck Games
Spelen som erbjuds är premium kasinoslotar skapade av Rasmus Kjær som är den kreativa kraften bakom dataspelet Hitman
Spelen ger ett attraktivt tillskott till Spiffbets portfölj av tredjepartsspel

Spiffbet har skrivit avtal med LLG Tech SIA, som marknadsför sig under namnet Lady Luck Games (Lady Luck), om att distribuera Lady
Lucks spel till Spiffbets kunder. Spelen ger ett attraktivt tillskott i Spiffbets totala kunderbjudande.

Den kreativa kraften inom Lady Luck är Rasmus Kjær, som är känd för att ha skapat dataspel som Hitman och Freedom Fighters.
Rasmus har tillsammans med sitt teknikteam redan utvecklat fem spel som kan erbjudas marknaden. Dessa spel kommer nu kunna
erbjudas Spiffbets kunder. Lady Luck fokuserar främst på slotspel med en rolig och överlägsen spelupplevelse för spelaren.

"Avtalet med Lady Luck är mycket spännande eftersom det utökar Spiffbets ebjudande med nya tilltalande spel. Vi förväntar oss att spelen
kommer öka tempot på våra kundintegrationer och även mottas väl av spelarna. Därför prioriterar vi integrationen av Lady Luck-spelen till
vår spelplattform så att de effektivt ska kunna distribueras tillsammans med vår befintliga spelportfölj.", säger Henrik Svensson, VD för
Spiffbet.

"Spiffbet är en intressant distributionspartner för tillväxtmarknader som Afrika och Latinamerika. Vi lockas också av att vara en del av ett
mångsidigt portföljerbjudande som Spiffbet för närvarande erbjuder. Vi är övertygade om kvaliteten och attraktivheten i våra spel och att
detta kommer att bli ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete.", säger Mads Jørgensen, koncernchef för Lady Luck.

För ytterligare information:

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

Om Lady Luck Games:

Lady Luck Games grundades i början av 2019. Kombinationen av kreativa krafter, avancerat teknikkunnande och gedigen affärskunskap
innebär att Lady Luck Games har allt som krävs för att bli en framgångsrik spelstudio. Programvaran är helt internt utvecklad och bygger
på branschledande teknik. Teamet har tillsammans årtionden av erfarenhet av att utveckla användarvänliga, kreativa och underhållande
spel för branschen.

Om Spiffbet AB:

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 Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified
advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.


