
Spiffbet tecknar distributionsavtal med Salsa Technology
Distributionsavtal med ledande latinamerikansk spelaktör
Integration av samtliga Spiffbets spel och även spel från tredjepartstillverkare

Spiffbet tecknar avtal med Salsa Technology (tidigare Patagonia Entertainment) om distribution av spel genom Salsa Technologys Game
Aggregation Platform (GAP). Avtalet omfattar samtliga spel som direkt eller indirekt kan erbjudas via Spiffbets spelserver, inklusive spel
från anslutna externa spelstudios. Salsa Technology erbjuder speloperatörer ett brett spelutbud via sin distributionslösning GAP som kan
användas både av såväl landbaserade aktörer som onlinekasinos.

”Avtalet med Salsa Technology är en fantastisk möjlighet för Spiffbet att ytterligare stärka vår position i Latinamerika där vi har stort fokus
på att etablera oss som spelleverantör.” kommenterar Spiffbets säljchef Staffan Cnattingius.

Salsa Technology's Global Business Development Manager Victor Arias tillägger "Spiffbet specialiserar sig på superba kasino- och
bettingspel och vi är säkra på att dessa spel kommer att bli en stor framgång på vår GAP. Vi är stolta över att spela en roll i Spiffbets
tillväxtplaner i LatAm."

Om Salsa Technology:

Salsa Technology är en omnikanal iGaming-plattform som betjänar både nya och etablerade online- och landbaserade operatörer. Dess
ledande speldistributionsplattform (GAP) finns i LatAm och i ökande omfattning även i andra delar av världen. Företaget startade med
spelutveckling av videobingo och är fortfarande känt för att skapa de mest innovativa titlarna på marknaden. Videobingo är en hybrid mellan
bingo och slotspel. Företaget är en av de mest populära teknikutvecklarna på den latinamerikanska marknaden och växer snabbt till andra
marknader. Plattformen, tekniken och hela spelportföljen är labbcertifierad för Colombia, Mexiko, Asien och med Europa som följer inom
kort. Mer information om Salsa Technology finns på www.salsatechnology.com

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.


