
Spiffbet tecknar distributionsavtal för Latinamerika och Asien
Spiffbet fortsätter etablering i Latinamerika genom avtal med Panorama Gaming
Spiffbet Casino lanseras på nya marknader i Latinamerika och Asien

Spiffbet har tecknat avtal med Panoramasoft S.A. (”Panorama Gaming”) om leverans av kasinospel till speloperatörer som är anslutna till
Panororama Gamings spelplattform. Avtalet omfattar egna spel och spel från tredjepartsleverantörer. Panorama Gaming levererar
lösningar för sportsbetting och kasinospel till såväl online som landbaserade operatörer i Latinamerika och Asien.

”Det är med stor spänning vi ser fram emot att leverera spel till Panorama Gaming som är verksamt dels i Latinamerika där vi har
ambitionen att växa, dels i Asien som innefattar flera stora spelmarknader där vi ännu inte har testat våra spel. Vårt erbjudande innehåller
ett antal spel som är gjorda för den latinamerikanska marknaden, varför vi bedömer att vårt erbjudande kommer att passa Panorama
Gamings kunder på den marknaden väl. Vi har även en förhoppning om att spelen kommer uppskattas Panorama Gamings asiatiska
spelare.”, säger Spiffbets VD Henrik Svensson.

”Spiffbet har ett intressant erbjudande av egna spel och spel från andra studior som passar in i vårt erbjudande inom kasinospel. Vi är
angelägna att påbörja integrationen av spelen och starta distributionen.”, säger Jose Pablo Mesen, COO på Panorama Gaming.

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.


