
Spiffbet fullföljer investering i latinamerikansk spelutvecklare
Spiffbet tecknar avtal om investering i den latinamerikanska spelutvecklaren Copacabana Gaming i enlighet med tidigare
avsiktsförklaring om att skapa ett samriskföretag med NGT Interactive LLC.
Spiffbet tillskjuter kapital om totalt 225.000 euro fram till augusti 2021.
Spiffbet erhåller 45,2% ägande i samriskbolaget.

Spiffbet har tecknat avtal om investering i Copacabana Gaming i enlighet med tidigare avsiktsförklaring om att skapa ett samriskföretag
med NGT Interactive LLC (”NGT Interactive”), som offentliggjordes den 14 oktober 2019. Det slutliga avtalet är i linje med
avsiktsförklaringen. Motpart är NGT Brasil Tecnologia Ltda. (”NGT Brasil”) som har ägarsamhörighet med NGT Interactive.

Copacabana Gaming utvecklar bingospel, videoslotar och andra spel anpassade för den latinamerikanska marknaden. Basen för
verksamheten är Florianopolis i Brasilien. Spelen kommer att distribueras via Spiffbets spelserver och därmed kommer det vara naturligt
att samordna försäljningen av Copacabana Gamings spel genom Spiffbet som då agerar motpart till anslutna speloperatörer och
distributörer. Målet är att Copacabana Gaming ska nå lönsamhet under 2021. Staffan Cnattingius, säljchef på Spiffbet, kommer att vara
ansvarig att driva verksamheten i Copacabana Gaming. Totalt har Copacabana Gaming 12 anställda.

”Investeringen i Copacabana Gaming är en högt prioriterad affär för vår verksamhet inom spelutveckling och som ligger precis i linje med
vår satsning på tillväxtmarknader, som Latinamerika. Copacabana Gaming har ett mycket kreativt och kompetent team.
Utvecklingsteamet kommer bli en viktig del i att etablera Spiffbet som en leverantör att räkna med på den latinamerikanska marknaden.
Jag ser verkligen fram emot att kunna erbjuda Copabana Gamings spel via vår spelserver. Min ambition är också att vi ska samarbeta
med Copacabana Gaming och ägarna i NGT Interactive i en framtida lansering av en planerad speloperatörsverksamhet i Latinamerika.”
säger Henrik Svensson, Spiffbets VD, i en kommentar kring affären.

Affärs- och säljchef på Spiffbet/Copacabana Gaming, Staffan Cnattingius, kommenterar vidare. ”Rätt lokal kompetens är en förutsättning
för att lyckas såväl inom spelutveckling som inom speloperatörsverksamhet. Med våra partners i NGT och teamet som driver
spelutvecklingen i Copacabana Gaming har vi nu verkligen fått ett brohuvud i Latinamerika. Jag ser nu fram emot att intensifiera arbetet
med att lansera nya roliga spel tillsammans med alla dedikerade medarbetare i Copacabana Gaming.”

”Genom investeringen från Spiffbet kommer vi få dels finansiella resurser, dels tillgång till Spiffbets teknikplattform och säljorganisation.
Tillsammans ger allt detta oss bra förutsättningar att verkställa den plan vi har tagit fram för att löpande förse den latinamerikanska
marknaden med underhållande spel anpassade till lokala preferenser. Vi ser också flera spännande möjligheter att nå ut till nya marknader
och att vara en del i en vidare expansion som speloperatör.” tillägger NGT Interactives huvudägare Edgar Lenzi.

Genom investeringsavtalet blir följande parter delägare i Copacabana Gaming: Spiffbet, NGT Brasil och Staffan Cnattingius genom bolag.
NGT Brasil överför samtliga aktier i Copacabana Gaming till Lagoa Entertainment AB (”Lagoa”). Vid påskrift av investeringsavtal tillskjuter
Spiffbet 45.000 Euro och 14 dagar därefter tillskjuter Spiffbet ytterligare 45.000 euro. Under efterföljande 15 månader görs inbetalningar om
9.000 euro per månad. Spiffbet tillskjuter således ett kapital om totalt 225.000 euro. Ägandet i Lagoa fördelar sig enligt följande:

Spiffbet                                                                                        45,2%

NGT Brasil                                                                                   45,2%

Staffan Cnattingius, genom bolag                                                 9,6%

Lagoa, som blir ett intressebolag till Spiffbet, blir genom transaktionen ägare till samtliga aktier i Copacabana Gaming.

Om NGT
NGT (NGT Interactive LLC), är en utvecklare av spel för landbaserad och online distribution, med verksamhet i Mexiko, Filippinerna,
Dominikanska republiken, Costa Rica, Peru och Brasilien samt med kunder över hela världen. Företaget grundades 2017. Företaget har
sitt huvudkontor i Delaware, USA. NGT Brasil Tecnologia Ltda. är ett bolag som har ägargemenskap med NGT Interactive LLC.

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 8 maj 08:43 CET

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.


