
Spiffbets dotterbolag STHLMGAMING tecknar
tilläggsdistributionsavtal

Spiffbets dotterbolag STHLMGAMING har tecknat ett tilläggsavtal med speldistributören Relax Gaming
Avtalet öppnar upp nya marknader för STHLMGAMING

Spiffbets dotterbolag STHLM Gaming Sweden AB (STHLMGAMING) har tecknat ett tilläggsavtal med Relax Gaming (Relax) som
öppnar upp distribution av spel på nya geografiska marknader, vilket ger möjlighet till ökade intäkter. Samtliga spel som STHLMGAMING
idag distribuerar via Relax enligt nuvarande avtal omfattas av tilläggsavtalet. Hittills har STHLMGAMING släppt sju slotspel via Relax och
idag släpps även det nya spelet Icarus Wilds.

"Vi på Relax är mycket nöjda med att utvidga relationen till Spiffbet / STHLMG och gå in på nya marknader under Relax innovativa
Silverbullet-program. Relax fortsätter tillsammans med sina innovativa partners att flytta gränser både inom speldesign och distribution.”,
säger Simon Hammon CPO Relax Gaming.

”Relax ger oss en unik möjlighet att nå ut till en bred spelarbas genom distribution på ett flertal marknader och ledande speloperatörer som
kunder.”, tillägger Spiffbets VD Henrik Svensson

Om Relax Gaming:

Relax Gaming är en B2B multi-produktleverantör som driver innovativa lösningar och erbjudanden till iGaming-marknaden. Vår strategi
baseras på teknisk spets och en passion för affärsenkelhet. Vi är stolta över att inleda en ny era inom spel med ett engagemang för att
kontinuerligt utmana status quo.

För ytterligare information:

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

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.


