
Spiffbet tecknar distributionsavtal med speldistributören
Slotegrator

Spiffbet har tecknat ett nytt distributionsavtal med speldistributören Slotegrator
Avtalet innebär att Spiffbets hela spelportfölj distribueras på Slotegrators plattform
Spiffbet når via avtalet ett antal tillväxtmarknader i Östeuropa och Asien

Spiffbet har tecknat avtal med Slotegrator vilket innebär att Spiffbets spelportfölj kommer att distribueras via Slotegrators plattform och
därmed kommer Spiffbets öka sin närvaro markant på ett flertal intressanta marknader. Slotegrator är en speldistributör och
lösningsleverantör inom iGaming med över 100 kunder på ett flertal geografiska marknader och med stark närvaro i Östeuropa och Asien.

”Vi ser fram emot att kunna erbjuda samtliga spel från Spiffbet Casino, Copacabana och övriga spelportföljer från Spiffbet. Slotegrator har
en stark geografisk närvaro på ett flertal tillväxtmarknader och ett brett tjänsteutbud där Spiffbets spel kommer att bli en intressant
komponent i erbjudandet.”, säger Maria Areshchenko, Senior Vendor Manager på Slotegrator

”Slotegrator är känt för att leverera både en plattform och ett spelutbud av hög kvalitet. Därtill ger Slotegrators profil mot spännande
tillväxtmarknader oss goda förhoppningar om ett framgångsrikt samarbete.”, säger Staffan Cnattingius, CCO på Spiffbet AB. 

För ytterligare information:

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

Om Slotegrator

Slotegrator är en mjukvaru- och affärslösningsaggregator. Företaget erbjuder ett brett utbud av produkter, inklusive lösningar för turnkey
och white label onlinekasino och sportsbook, kasinospelinnehåll, betalningssystemintegration och licensförvärvstjänster.

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.


