
Spiffbet tecknar ett ömsesidigt distributionsavtal med en ledande
speldistributör - iSoftBet

Spiffbet har tecknat ett samarbetsavtal med speldistributören iSoftBet
Avtalet innebär att Spiffbets hela spelportfölj distribueras på iSoftBets plattform
iSoftBets cirka 150 spel kommer i sin tur att erbjudas på Spiffbets plattform, framför allt i Latinamerika

Spiffbet har tecknat avtal med iSoftBet som innebär att Spiffbets spelportfölj kommer att distribueras via iSoftBets Game Aggregation
Platform (GAP). Samarbetet med iSoftBet kommer att öka Spiffbets närvaro markant på ett flertal intressanta marknader och ge möjlighet
att skapa en påtaglig närvaro på reglerade marknader. Parallellt kommer Spiffbet distribuera iSoftBets spelportfölj via Spiffbets
distributionsplattform, något som innebär att utbudet kommer att öka med cirka 150 kasinospel (videoslotar och bordsspel). Fokus är
lansering av iSoftbets spel i Latinamerika, men även andra marknader kommer att erbjudas iSoftbets högkvalitativa spelportfölj.

iSoftBet erbjuder såväl egna kasinospel som ett bibliotek av spel från anslutna spelbolag och har licens på 16 reglerade marknader.
LeoVegas, Betsson, GVC Holdings och Aspire Global är några av de kasinooperatörer som iSoftBet levererar till.

Michael Probert, CCO på iSoftBet, säger in en kommentar: “Vi är entusiastiska över samarbetet med Spiffbet. Det är en spännande tid
för kasinooperatörer i Latinamerika och vi är självklart glada över att få möjligheten att via Spiffbets plattform kunna erbjuda våra spel och
även kunna erbjuda våra kunder spel från Spiffbet och Copacabana Gaming.”

“Det råder inga tvivel om att detta samarbete kommer att vara mycket framgångsrikt på nya marknader som till exempel Latinamerika.
iSoftBet är välkänt på reglerade marknader för att erbjuda hög kvalitet genom deras teknikplattform och spelutbudet. Många av deras
produkter är ytterst framgångsrika, rent av klassiker i spelbranschen. Det är därför roligt att Spiffbets och Copacabana Gamings spel
kommer att distribueras jämte dem.”, kommenterar Staffan Cnattingius, CCO på Spiffbet.

”Avtalet öppnar upp stora marknadsmöjligheter för Spiffbet att distribuera spel till iSoftbets kunder. Vidare lyfter avtalet Spiffbet genom att
vi får tillgång till ett brett utbud av kvalitetsspel som vi kan föra fram i diskussioner med kunder. Överenskommelse visar på kraften i det
erbjudande som Spiffbet och Copacabana Gaming tillsammans utgör med en gemensam spelserver och med en gemensam
säljorganisation.", konstaterar Henrik Svensson, CEO på Spiffbet.

För ytterligare information:

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

Om iSoftBet

iSoftBet är en ledande aggregator och leverantör av spel till kasinobranschen som är licensierad i mer än 16 reglerade marknader
däribland Storbritannien, Belgien, Kroatien. Estland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Portugal och Schweiz. iSoftBets plattform erbjuder
kasinooperatörer högkvalitativa spel för både mobil och desktop från över 50 ledande spelutvecklare.

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 marknader 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.


