
Metal Casino genomför plattformsbyte
Metal Casino byter plattformsleverantör till SkillOnNet
Plattformsbytet kommer att föregås av temporär stängning av Metal Casinos svenska hemsida
Bytet bedöms ge ett mindre omsättningsbortfall i Spiffbet under kvartal 3
Bytet öppnar nya marknader och möjligheter

Spiffbets onlinekasino Metal Casino genomför ett planerat byte av kasinoplattform under hösten 2020. Metal Casino kommer att lämna
nuvarande leverantör och istället börja samarbeta med plattformsleverantören SkillOnNet.

Metal Casino är idag verksamt huvudsakligen i Sverige, Finland och Storbritannien. Flytten kommer att ske stegvis där Sverige är först ut
och därefter följer Storbritannien och Finland. Metal Casino kommer temporärt att stänga den svenska sajten innan den återöppnar hos
SkillOnNet. Den preliminära bedömningen är att stängningen kommer att pågå från den 15 september till slutet av oktober. Ambitionen är
att övriga marknader ska genomföra byte av plattform utan avbrott i verksamheten. Spiffbets omsättning under kvartal 3 kommer att
minska något, medan effekten på resultatet bedöms bli begränsat. Under kvartal 2 konsoliderades inte Metal Casino i Spiffbets
räkenskaper.

SkillOnNet är en av Europas största kasinoplattformar och bakom några av Europas framgångsrika online kasinos. SkillOnNet erbjuder
en portfölj av populära slots, med över 3000 titlar från mer än 40 leverantörer. SkillOnNet erbjuder också ett brett utbud av lokaliserade
betalningsalternativ och kundsupport.

”Det blir spännande att byta till SkillOnNet och fortsätta utveckla ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete. Att byta plattform är ett utmanande
projekt som ställer höga krav på vår organisation och även vår partner SkillOnNet, men projektet är också en spännande öppning till en
ny tillväxtfas för Metal Casino. Genom investeringen i plattformsbytet öppnar vi upp nya möjligheter och marknader för Metal Casino.
Närmast ser vi att marknader som Danmark och Tyskland öppnas upp och på sikt ser vi också möjligheter i Latinamerika och Asien. Jag
ser fram emot att slutföra plattformsflytten och tillsammans med teamet i Metal Casino fortsätta att bygga verksamheten.” kommenterar
Spiffbets VD Henrik Svensson.

“Vi är glada och stolta över att kunna välkomna Metal Casino till SkillOnNets plattform. Metal Casino är ett starkt varumärke med
bevisade framgångar de senaste åren, inte minst med hjälp av sin unika differentiering och fokus mot rockfans över hela Europa. Vi är
övertygade om att SkillOnNet passar perfekt för att både hjälpa dem att växa på sina nuvarande kärnmarknader och samtidigt använda
våra licenser och kompletta casinolösning för att expandera och etablera sin unika metalidentitet på åtskilliga nya marknader.” säger Jerry
Land, VP B2B Solutions.

För ytterligare information:

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

Om SkillOnNet

SkillOnNet grundades 2005 och är en fullständig plattformsleverantör medspelmjukvara, service och support, casino management back-
office, riskhanteringsverktyg, spellicenstäckning och finansiella tjänster.

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under varumärket Metal Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING
och Spiffbet Sports. Metal Casino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö.
Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader
globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen
Vrtcl Gaming Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

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.


